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Ze zápisníku 
šéfredaktora

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři

Asi bych měl uvést na správnou míru 
informaci o časopisu Turista, který vydá
vá KČT a o kterém jsem se zmiňoval v mi
nulém úvodníku. Časopis Turista letos 
přestal být dotován ze státního rozpočtu, 
a proto jej již členové KČT nedostávají 
zdarma, ale mohou si jej předplatit. Záro
veň je již ve volném prodeji.

Sněm klepe na dveře, a proto jsme ně
kolik stran věnovali předsněmové disku
si. Na stránce věnované informacím z ÚR 
přinášíme mimo jiné přehled rozdělení fi
nančních prostředků z konta Nejste sami. 
Debatu týkající se dalšího osudu skaut
ských časopisů uzavírá článek tiskového 
zpravodaje ÚR bratra Windyho.

Osudovému roku 1948 jsou věnovány 
stránky k letošnímu osmdesátému výročí 
vzniku naší republiky.

V tomto čísle také končí Loganův seriál 
o bratrancích z Ligy Lesní moudrosti.

Z Večera pro Jaroslava Foglara v Lu
cerně je pro vás připravena reportáž 
a představujeme vám romský skautský 
oddíl z Kladna. Odbor výchovy roverů in
formuje o Speciální olympiádě a v článku 
Petry Samšulové se dočtete o šikaně. Není 
bez zajímavosti, že podle statistik je bě
hem povinné školní docházky šikaně vy
staveno každé čtvrté dítě.

O tradičních informací kolem naší vý
pravy na jamboree či představení další 
skautské základny se snad nemusím ob
šírněji zmiňovat.

Pěkné prožití měsíce května vám přeje

Z OBSAHU
tohoto čísla

VYTVÁŘET OSTRŮVKY 
POZITIVNÍ DEVIACE

Rozhovor se starostou Junáka dr. Jiřím 
Navrátilem. Od jeho začátků ve skautingu, přes 
období boje s totalitní mocí až po současnost.

(str. 10-11)

JILO ZNAMENA 
V ROMŠTINĚ SRDCE

Nahlédnutí do romského skautského oddílu, 
který Norek vede v Kladně již osmým rokem. 

Potýká se s problémy, které by byly pro 
mnohého vůdce nemyslitelné.

(Str. 20-21)

OLYMPIÁDA V PRAZE
2. - 5. Července 1998 se v Praze na Strahově 

uskuteční 3. Česká speciální olympiáda, 
což je sportovní klání mentálně postižených. 

Odbor výchovy roverů zajišťuje část 
dobrovolníků potřebných při této akci.

(str. 22)
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IX. VALNÝ SNEM JUNAKA
Reportáže z jednání a doprovodných akcí 

IX. Valného sněmu Junáka v Plzni. 
Od pátku 22, května do neděle 24. května 

budou naši redaktoři pro vás zaznamenávat 
vše zajímavé, co bude sněm provázet.
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PREDSNEMOVA DISKUSE
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Valný sněm Junáka je za dveřmi, zbývá už jen pár dní. Proto při
nášíme shrnutí předsněmové diskuse, tak jak zaznívá z usnesení 
okresních sněmů.

I. Obecně ke Strategii Junáka do r. 2005
Sněmy, které se zabývaly Strategií jako celkem, tento dokument přijíma

jí, Zároveň však doporučují rozpracovat a konkretizovat. Otázka souladu 
s demografickou prognózou. Strategie je zpracována s ohledem na velká 
města - na venkově nejsou vysokoškoláci.

II. Výchova mladších členů
Minimální trvání letního stálého tábora 14 dní. Ideálně 21 dní. Dotvoření 

výchovného systému do konce r. 1999. Soustředit se na skautské Ideály. 
Zaměřit se na důležitá témata týkající se dnešní mládeže - sexuální výcho
va, prevence drogových závislostí, prevence kriminality, nebezpečí sekt 
a extremistických skupin. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, 
orgány ochrany přírody, organizacemi zabývajícími se sociální a humani
tární činností. Zabývat se podchycením a udržením odrůstajících.

III. Vzdělávání činovníků
Společné vůdcovské zkoušky CHK A DK, Respektovat platný statut LŠ. 

Včasné vydávání dekretů. Neomezená platnost ČZ. Umožnit děvčatům 
pracujícím v CHK absolvovat LŠ pořádané CHK a obdobně u chlapců 
působících v DK. LŠ nevýchovného charakteru koedukované. Oddělit ma
nažerské vzdělání vůdců středisek vyšších organizačních jednotek od vzdě
lání činovnihů v hospdářských čl revizních funkcích. Na jedné straně sou
hlas s VLŠ, na straně druhé nesouhlas. Většinou je nová koncepce přijí
mána, byť s výhradami. Zpětná vazba - po roce analyzovat, jak se nový 
systém osvědčil a zavést případné úpravy. Příručky - urychleně zpracovat 
přesnější výklad jednotlivých témat pro zkoušené a zkoušející, uvést stu
dijní literaturu, případně příručku - studijní text pro čekatele i vůdce.

IV. Organizace
Snížit počet činovníků střediskových rad. Lépe definovat podmínky pro 

registraci střediska - narůstá počet „ministředisek" (chlapecký a dívčí od
díl po 12 členech plus OS klub se 4-5 členy.

Získat prostředky pro placeného pracovníka obstarávajícího hospodář
skou agendu pro každou ORJ. Konat pravidelná setkání ÚRJ a předsedy 
OR nejméně 1x ročně.

Je vhodné přizpůsobit organizační strukturu Junáka budoucímu uspo
řádání státní správy a samosprávy. V nově vznikajících krajích pouze mini
mální struktury Junáka, zachovat nejpřímější a nejjednodušší vazby ÚR - 
OR - střediska.

Ústřední rada by měla více respektovat hlasy zdola. ÚR by měla dávat 
informace OR v dostatečném předstihu. Více informací o činnosti ÚR, jed
notlivých odborů a klíčových člnovnihů. Zřídit informační kancelář ÚR. Vy
pracovat koncepci foundraisingu a vyškolit odborníky na tento obor. Zdů
raznit samostatnou funkci náčelnictev, případně opětovné obnovení.

Snížit administrativu na nezbytnou minimální úroveň. Respektovat stá
vající předpisy a řády,

V. Hospodaření
Přesná a transparentní pravidla pro rozdělování finančních prostředků 

od ÚR s uplatněním sankcí za nedodržení termínů. Zjednodušit vyúčtování 
dotací. Včas a s dostatečným předstihem informovat o osudu požadavků

na dotace. Zabránit střetu ekonomických zájmů činovnihů Junáka s jejich 
funkcí.

VI. Časopisy
Převážná většina okresních sněmů je proti povinnému předplatnému 

všech skautských časopisů. Návrhy na sloučení Světýlka a Skauta-Juná- 
ka, případně Kmene a Skautingu. Několik návrhů na povinný odběr Skau- 
tingu činovniky.

VII. Vnější vztahy
Hledat další možnosti zviditelnění Junáka v očích veřejnosti, vytvářet 

pravdivý a aktuální obraz. Dbát na dodržování kázně a chování na veřej
nosti (symbolika, kroje).

Spolupráce se zahraničními skautskými organizacemi.

Program IX. valného sněmu Junáka
a doprovodných akcí
Pátek 22.5.1998
od 16:00 Ubytování a prezentace (Domov mládeže Plzeň, Částková 58)
17:00 Odhalení pamětní desky padlým a pronásledovaným v době nesvo
body (náměstí! G. Masaryka)
19:00 - 22:00 Diskusní fórum v sekcích: představení kandidátů do ústřed
ních orgánů Junáka (Areál SPŠ, Koterovská ul.)
Sobota 23.5.1998
od 7:00 Registrace delegátů (Armádní střelecký stadion Plzeň-Lobzy)
9:00 -12:00 Plenární zasedání
14:30 - 18:00 Jednání v sekcích (3 sekce - Areál SPŠ)

A: výchova mladších členů (Armádní střelecký stadion)
B: vzdělávání činovniků 
C: organizace a hospodaření 
D: vnější vztahy, časopisy
20:00 • 23:00 Přátelské posezení při melodiích country (Areál SPŠ), 
alternativní programy - videozáznamy ze skautských akcí 
Neděle 24.5.1998
od 8:30 Plenární zasedání (Armádní střelecký stadion) 
nejpozději v 15 h Slavnostní ukončení sněmu
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Redakce si vyhrazuje právo 
uveřejněné dopisy krátit
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Pane redachtor, posilám jim tendle anonim protože jich oupjenlivě pro
sím, abyste to dal co nejdřiv všem těm u skautu, co se ted na sebe mračej. 
Co pišou to a to do těch jejich novin, na sezeních na sebe dělaj bububu 
místo hihihi. Ať už toho pro pána krále nechaj a chystaj se na nejhorši. 
Hlavně ty muský.

Protože se mně podařilo tajně vyslechnout, vyfotit a tím odhalit ten zby
tek strejců co přežil z toho protistátního packýho skauckýho spolku, od- 
souzenýh v pětapadesátým na Hradčanech v domečku. Něco ukrutnýho 
zase chystaj, tenkrát na bolševici, ted na skauti.

Má k tomu dojít ještě letos někdy v máji v Plzni, aby pak asi mohli fouk
nout za kopečky. Maj dlouhý prsty až do Prahy, jsou to starý agenti impe- 
rializmu a přes utajený sponzory tam asi určili ten váš velký sjezd. Holt je 
tenkrát nepovjesili, jak chtěl pan prokurátor, tak to máte. A tam že umístěj 
novou silnou výbušninu zn. „SEMTELE", kterou už přej dlouho choděj na
kupovat ty hlavní původové těch hádanic.

Do soudků podstrčených jako sponzorský občerstvení značky Gambri
nus že nalejou vobarvenou Saraticu s tou namíchanou televizní pochout
kou co večír chutná a ráno pomáhá, aby to mělo pěnu.

Po vyklizení sálu, to chtěj podmáznout nějaké vlče, aby telefonovalo 
o výbušnině, přistavěj zelený antony a odvezou ty hádavý v tý Plzni na ně
jaký Bory. Asi to je nějakej borovej lesík, i koncem května tam má být chlá
dek. A že je tam nechaj. dokud jim nedojde, proč je do Plzně poslali ty 
obyčejní ze středisek, co jim po těch hádanicích nic není. Voni ty packý 
strejci se hodně vyznaj, i na těch Borech že měli svý lidi pár roků na škole
ni. Asi stranickým, nejspíš ten vuml. Za bolševinku to uměli, jeden z nich 
byl na rekreaci na Moravě v odtučňovací ozdravovně Mírov, Ale chytil tam 
tuberu, tak ho převezli do špitálu ve Valdicích v Českém ráji, aby to měl blíž 
domu na hřbitov. Druhýho poslali až na Slovensko do Leopoldova rekvali- 
fikovat na draní péří. Ten zbytek z nich byli asi marodi na záda, protože byli 
delší čas v lázních Jáchymov. Ej pierko belasé, hory doly, co chtěli víc. 
Pozor na né. Už se zas pár roků slízaj, kujou pikle, maskujou se a vyprazd- 
ňujou ty soudky od packýho pana sládka, aby je měli pro tu Plzeň, pro jinýho 
určitě né. Podle toho pražskýho pána by to měli být ty nejlepší, na Pankráci, 
na malém vršíčku, pobejvali taky.

Ještě jsem vyslechl, že by z toho strašnýho atentátování slevili, kdyby 
v tý Plzni bratři skauti přišli k sestřičkám s kytičkou, sobě podali tu od srdce, 
zazpívali si a poťukali na čelíčka. Ti nově zvolení by mohli třeba rozpůlit ten 
úhel mezi osami x a y a po té střední dobré kompromisní tlačili tu káru dál, 
kopec nekopec. Konec.

Mohl bych ještě dlouho psát o záporných pocitech nás starších, ale zdá 
se, že je to házení hrachu na zed,

Vladimír Baier, Domažlice

D

Ad předsněmová diskuse
Vážení! Patřím ke starým členům Junáka a musím říci, že se mně často 

zvedá adrenalin v krvi z toho, co se v naší organizaci děje.
Čtu Skauting a dovídám se, že skupina vyšších činovniků, kteří jsou 

podle zveřejněných funkcí spoluzodpovědni za nedobrý stav v junáckém 
hnutí, nabízí svoje „služby" a chtějí být zvoleni na květnovém sněmu znovu 
do ústředních orgánů. Připomíná to reklamu na Ariel nebo jednání ne
chvalně známé Unie svobody. Pro moji generaci je takové podbízení 
se nemorální.

V jiném čísle našeho časopisu objevuji, že starosta vypisuje konkurz 
na tajemníka ÚRJ a za čtyřmi kvalifikačními požadavky je uvedeno, že skaut
ské znalosti jsou vítány. To je snad omyl? Skautské znalostí by měly být 
podmínkou základní, to ostatní může být vítáno. Také nechápu, proč jed
nání mezi členy SO a ÚRJ řídili jacísi facilitátoři, A pokud za to dostali 
dokonce zaplaceno, je to pobuřující. Také nevím, proč musíme být členy 
mezinárodní skautské organizace, když za to musíme platit.

Za nepřístojné považuji započítávání předplatného na některý z junác- 
kých časopisů do registračního příspěvku. Připomíná to dobu, kdy jsme 
museli ke koupi 1 kg banánů koupit i 2 kg mrkve.

Zatímco pro ty nejmladší je skauting příležitostí prožít pěkné chvíle 
v družném kolektivu a získat mnoho poučení i dovedností užitečných 
pro život, těm starším přibývá vedle radostí i mnoho povinností. Už rádce 
družiny a zvláště vůdce oddílu musí umět více dávat než brát • ovšem i toto 
dávání, tyto menší i větší osobní oběti se mění v osobní zisk, v osobní růst 
a zdokonalování řady vlastností mladého člověka. A čím vyšší je stupeň 
vedení či řízení, tím vyšší zodpovědnost a spolu s tím i větší osobní nasa
zení a oběť. Radosti, které skauting dospělejším a angažovanějším juná
kům a skautům dává, jsou často zastíněny množstvím starostí a problé
mů, které je nutno řešit, i množstvím osobního času, který je nutno vynalo
žit. Nezřídka může docházet i k jisté osobní újmě finanční. To vše je oběť - 
a přece vždy znovu se najdou nadšení mladí lidé, kteří tuto oběť akceptují 
- a plní dál svou těžkou skautskou „službu".

Proč? Proč někteří zasvěcují celý život službě skautským ideálům, ná
ročné a mnohdy i nevděčné práci pro skautské hnutí?

Není to jen nadšení, s jakým kdysi vstupovali do oddílu, nadšení, s ja
kým jeli na svůj pn/ní skautský tábor, nadšení, s jakým skládali svůj skaut
ský slib. U těch nejlepších sester a bratří v našem junáckém hnutí - a měli 
jsme i máme jich hodně - jde o něco víc: o hluboké přesvědčení a o jasné 
poznání, že skautská výchova patří k nejlepším výchovným metodám, kte
ré mohou pomáhat - a vskutku pomáhají! - zlepšovat mravní stav společ
nosti, národa, lidstva. Takoví lidé v našem i světovém skautském hnutí 
nepovažují vynaloženou námahu, čas, síly, finanční prostředky za oběť: 
jsou pro ně samozřejmostí, nutnou a dobrovolnou daní na cestě za ideá
lem. Slouží-li mládeži, slouží národu. Tím jsou i pravými vlastenci (vím, 
že toto slovo se dnes jaksi „nenosí"!). Tím slouží i lidstvu.

Myslím, že každý, kdo takto obětavě pracuje, zaslouží naše uznání, úctu 
i podporu, A především zaslouží bratrský vztah - to jest dobrý, přátelský, 
upřímný poměr ostatních členů hnutí. Zaslouží i objektivní hodnocení své 
práce, svého podílu na výchovné i řídící práci ve skautingu. A přece... Žel, 
býváme svědky rivality skupin i jednotlivců, činovnické ambice se nevyhý
bají ani lidem, oblékajícím junáckou košili už mnoho desítek let... Nedobrý, 
nebratrský, řevnivý rys uvnitř hnutí uplatňují i lidé, od nichž bychom už 
vzhledem k délce jejich členství v Junáku a míre bývalých zásluh právem 
očekávali moudrou uvážlivost, taktnost a objektivitu ve vyslovovaných sou
dech a názorech. Vskutku, ani lipové lístečky s vysokým číslem, znamena
jící léta služby, ani množství vyznamenání nejsou zárukou bratrského, 
ušlechtilého, objektivního vztahu k práci těch druhých...

Ano, každý může dělat nějaké chyby ve své práci. Ale dřív, než vysloví
me zdrcující kritiku a odrazující, demobilizující soud, pečlivě važme a pře
mýšlejme! Zkusme vycházet ze skutečnosti, že všichni ti „mladšf dělají 
svou práci obětavě, a že je to dnes o to víc záslužné, že doba je nelehká. 
Pracovat dnes zcela zdarma a obětavě není vůbec záležitostí prestižní, 
ale charakterovou, mravní. V době, kdy na obrazovkách vystupují častěji 
burziáni a finančníci než vychovatelé či kazatelé morálky, je malým zázra
kem, že jsou ještě lidé mladších generací, ochotní nezištně, obětavě pra
covat... Dělají-li leckde snad chyby, vidíme-li je objektivně, pak jim taktně 
a hlavně bratrsky radme, zpytujme však vždy nejdřív vlastní svědomí.

Jsem v hnutí přes půl století. Zdaleka, pravím, zdaleka nebylo v minu
losti vše v pořádku. Neidealizujme tedy pořád minulost, abychom mohli 
účelově ponižovat současnost! Ano, je dnes plno chyb i nedostatků, ale víc 
než dříve nás dnes ohrožují okolností vnějších vlivů a tlaků - nejen ekono-
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mických. Nepřidávejme k nim, velmi prosím, ješté břemeno zbytečné 
a nejnebezpečnější: břímě vnitřních neshod, neporozumění a rozporů v hnu
tí!

Bude nás v nejbližších letech o hodně méně. Na lodi, která chce plout 
dál a dál i s méně početnou posádkou, musí vládnout jistota cílů a bratr
ská souhra všech...

„Lodka je malá, vesla jsou krátký,
poplujem chlapci, poplujem zpátky?
Či máme plouti dál.,.?"
(Stará, dobrá, krásná píseň)

Ladislav Rusek - Šaman
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Zakladatel táborského skautingu 
bratr Emanuel Chalupný

v letošním květnu si připomínají táborští skauti 40. výročí úmrtí svého 
zakladatele. Byl jím významný český sociolog, mimořádný profesor brněn
ské Masarykovy university, kulturní a veřejný pracovník JUDr. Emanuel 
Chalupný.

Bratr Chalupný byl od mládí vyznavačem ideálu antické harmonie krásy 
duchovní a tělesné. Do pozdního věku bruslil a pěstoval turistiku, zejména 
vodní. Na vorech a později na svém kajaku sjížděl především Lužnici 
a Vltavu. Odrazem této záliby byly jeho dvě knihy: Vltava a Vody.

Ze vztahu k duchovní kultuře, tělesné výchově a k přírodě vyplynul i jeho 
zájem o skauting, který všechny tyto prvky v sobě slučoval. Již od roku 
1916 byl v písemném styku s A. B. Svojsíkem. Když pak v lednu 1919 
na schůzi táborského ženského spolku Zora doporučovala přednášející 
dr. Alice Masaryková skauting jako vhodnou formu péče o mládež, slíbil, 
že se postará o založení skautského odboru při místním Sokole. To se také 
stalo, když ve dnech 22, a 23. března toho roku přijeli do Tábora skautští 
instruktoři z Prahy a z Příbrami. Ti na schůzi v sokolovně seznámili přítom
né s podstatou a výchovnými metbdami skautingu a na výletech do blízké
ho okolí předvedli ukázky skautské činnosti, čímž získali první zájemce.

Podobně jako profesor Svojsík i dr. Chalupný se snažil o skloubení vý
chovy skautské se sokolskou, ale stejně jako on narazil na nepochopení 
některých sokolských činovniků. Proto se odborv roce 1922 osamostatnil.

Po celou dobu svého života byl bratr Chalupský vedoucí osobností tá
borského skautingu. Dočkal se ješté v plné svěžesti nového rozkvětu skaut
ského hnutí po německé okupaci a stanul v jeho čele jako velitel táborské 
oblasti. Dalšího obnovení činnosti Junáka se však již nedožil. Zemřel 27. 
května 1958 a je pohřben na klokotském hřbitově nad řekou Lužnicí.

Táborští skauti si každoročně připomínají jeho památku tradičním puto
váním do Přiběnic o Štědrém dnu. Tato tradice navazuje na štědrodenní 
výlety, které dr. Chalupný podnikal na toto místo již od roku 1903 zprvu 
s několika přáteli a od roku 1919 v čele táborských skautů. Nikdy nebyla 
přerušena. I v dobách nacistické okupace a komunistické totality putovala 
na Přibénice alespoň skupina těch nejvěrnějších. Dnes se tam schází 
u Chalupského mohyly téměř 150 účastníků.
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studuji na SLŠ, zde jsem se také naučila kouřit. Bohužel patřím k lidem, 
kterým cigareta chutná, a tak i přes různé pokusy bylo nad mé sily s tímto 
zlozvykem přestat. Nejen u dívek z mé družiny jsem se setkávala s nesou
hlasnými pohledy, ale většinou mi říkaly, že je to má svobodná volba - 
a měly pravdu. Nebyla jsem jedinou kuřačkou v oddíle, a tak jsem si tím 
ani moc nelámala hlavu. Občas jsem pronesla, že končím, ale nikdy jsem 
se nedopracovala ke třem týdnům nekouření

Chtěla jsem přestat, ale má vůle byla příliš slabá. Počet cigaret na den 
stoupal a já nevěděla, jak dál. Pronesla jsem opět svou větu, že končím. 
Tehdy se to stalo. Jedna, dnes musím říci Báječná, sestřička pronesla: 
.Klidně, stejně ti nevěřím!" Zarazila jsem se, načež okamžitě dodala: „To 
už jsem slyšela tolikrát..." Snažila jsem seji přesvědčit, ač jsem tomu ještě 
sama nevěřila. Vyslechla mě a potom řekla: „Po měsíci budu ochotna vzít 
na vědomí že jsi něco takového řekla, za čtvrt roku budu uvažovat o tom, 
že máš snahu, za půl roku začnu doufat, že to myslíš vážně a za rok mož
ná uznám, že nejsi kuřačka."

Vzhledem k tomu, že v této době pro mě byl rekord vydržet bez cigarety 
tři dny, si snad dovedete představit, jak mnou tento projev otřásl. Tehdy

jsem se rozhodla dokázat jí  že na to mám. Bylo to těžké, ale já to chtěla 
dokázat. Kvůli ní kvůli svojí družině, oddílu, kvůli své kamarádce ve škole. 
Diky té jsem si později uvědomila, že to chci udělat i pro sebe...

Od té doby se mě ona sestřička vždy ptala: „Držíš?", a já každou schůz
ku raději říkala: „Držím!" V těch chvílích bývalo mé přesvědčení pevné, 
avšak venku na ulici to bývalo horší Nebylo dne, abych nepomyslela 
na cigaretu. Nebylo cesty kolem trafiky, abych nebojovala sama se sebou, 
že si tu krabičku nekoupím. Kolikrát mě napadlo, že to nemusí nikdo vě
dět... Mé překvapení bylo hrozné, když mi má sestřička poté, co jsem opět 
pronesla své „držím", řekla: „Doufám, že by ses alespoň přiznala," V tu 
chvíli jsem si uvědomila, že jedinou věcí o kterou jí jde, je mé zdraví a jediný, 
komu bych tou lží ublížila, bych byla já.

A tak diky své spolužačce, která se mnou trávila všechen volný čas, jen 
abych si „nezapálila", a která mí pomohla opět nalézt pravé hodnoty živo
ta. Díky sestřičce, která mě přiměla k pevnému rozhodnutí diky autorovi 
onoho článku, který zasel první semínko pochybností do mé mysli a díky 
všem ostatním, kteří mi pomáhali, třeba jen tím, že řekli: „Tos mi udělala 
opravdu radost", se mi podařilo skoncovat s tímto zlozvykem. Proto ne
mohu jinak než nyní všem, kteří stáli a neustále stojí při mě, tímto poděko
vat, stejně jako Samovi z Chropyně, který si tohoto problému všiml a pou
kázal na něj. Věřím totiž, že i jeho článek přiměl mnoho skautů k zamyšle
ní nebot skaut má být tím nejlepším člověkem. Má být čistý v myšlení 
slovech i skutcích. Dnes už si dovolím soudit, že k „čistým skutkům" kou
ření nepatří

Přeji vám tedy, abyste potkali také tak báječné lidi, kteří vám pomohou 
překonat ty nejhorší okamžiky. A pokud byste měli pocit, že přestat s kou
řením nepotřebujete, nebo to prostě nedokážete, udělejte to jako moje 
malá sestřička - kuřačka. Ta pokud je někde s dětmi, tu cigaretu si prostě 
odpustí Ani na táboře ji neuvidíte kouřit jindy než po večerce, kdy už celý 
tábor spí Myslím, že i toto jednání zasluhuje di1<. Chtěla bych tedy ještě 
jednou poděkovat všem, kteří s kouřením přestali nebo alespoň nekouří 
před dětmi, stejně jako těm, kteří přestávajícímu kuřákovi pomohli tak, jako 
mí přátelé mně.

Se srdečnými díky vás všechny zdraví Rosnička, která již za osm měsí
ců bude moc říci: „Nejsem kuřačka."

Ad Debatování v redakci... 7/36
úvodem bych chtěl předeslal, že jsem opravdu nemile překvapen závě

rečným údajem na str. 4, že předplatitelů Skauta-Junáka je 2878! Nevím 
přesně, kolik je u nás oddílů, ale vzhledem k tomu, že v některých oddílech 
je odběr více než 50%, tak snadno dojdeme k tomu, že v některých oddí
lech není ani jeden odběratel časopisu. A to je zjištění šokující protože 
někteří členové naší organizace ani neví že skautský dětský časopis vů
bec vychází Určitě to není jejich vlastní vina, ale zásluhy na tom mají oddí
loví vedoucí To není pochopitelně pro ně dobré vysvědčení.

Já osobě bych chtěl poděkovat TDC, že pravidelně zajišťuje zasílání 
časopisů pro naše středisko Dakota v Ml. Boleslavi. Vždyť my s tím nemá
me vůbec žádnou práci, jen podle rozdělovníku rozdáme na schůzkách 
jednotlivé tituly od Skauta-Junáka až po Světýlko. A můžu odpovědné pro
hlásit, že předplatitelé na své časopisy vždy už v polovině měsíce čekají 
a urgují je, když mají někdy zpoždění

O formě předplatného bude tedy se vší pravděpodobností rozhodovat 
plzeňský sněm. Já bych však navrhoval v úvahu ještě jednu možnost. Co 
by se stalo, kdyby se ve Stezce, kde jsou různé body nováčkovské zkouš
ky rozepsány do jednotlivých kolonek, připsala ještě kolonka jedna, která 
by doplňovala nováčkovskou zkoušku - nováček pravidelně odebírá skaut
ský tisk. Podle věku by bylo upřesněno zda Světýlko, nebo Skauta-Juná
ka. Takto prezentovaný odběr by nebyl nijak násilný, byla by to vlastně už 
podmínka ke splnění nováčkovské zkoušky a děti by to po čase braly jako 
samozřejmost! Výjimky by šly pochopitelně dělat u sourozenců, kde by 
stačil výtisk jeden.

Z vlastní zkušenosti vím, že děti by od rodičů peníze na skautské čtení 
dostaly, vždyť stačí si někdy stoupnout na pár minut k prodejně novin 
a každý vidí jaké časopisy mládež kupuje. My starší jsme v poválečných 
letech na své časopisy vždy netrpělivě čekali, ať už to byl Junák, nebo 
Vpřed, odebírali jsme i časopisy oba a byli jsme určité chudší než dnešní 
mládež. Tak se toho nebojte a dejte to do nováčkovské a časem se to vžije 
a nikoho od skautování neodradí

František Ulč - Bobr
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Členové Ústřední rady Junáka se každý rok dvakrát scházejí na 
výjezdních zasedáních, na kterých vždy řeší různé závažné otázky 
hnutí.

Tentokrát ÚR zasedala 3. - 5. dubna v Mezinárodním skautském středis
ku Tortuga v Nymburce a na programu byly nové odborky, vzdělávání či
novniků, příprava sněmu v Plzni, rozpočet Junáka na ietošní rok a další 
témata. Toto zasedání navštívil v sobotu 4. dubna ministr školství Jan So
kol v doprovodu svého poradce Dr. J. Pince,

Na otázku, kde ve společnosti by měl Junák v dnešní době nejvíc rozví
jet svou činnost, projevil názor, že by se mělo její těžiště zvolna zaměřovat 
na oblast humanitární a sociální - podobně jako to lze vidět u našich skaut
ských sousedů v Západní Evropě - tedy například na integraci sociálně 
zanedbaných a potřebných dětí nebo na pomoc institucím, které o ně pe
čují. Za důležité považuje také seznamování skautů s existencí těchto po
třebných, postižených, národnostních menšin a podobně.

Pan ministr mimo jiné podotkl, že z vlastní zkušenosti má dojem, že je 
o Junáku málo slyšet - kromě vývěsek. A to je v dnešní době málo. Skauti

se musí naučit prezentovat se sami nejrůznějšími podniky, které upoutají 
pozornost veřejnosti, a také spoluprácí s jinými organizacemi mladých lidí 
na společných akcích. Už vloni a předloni se tak skauti zúčastnili Festivalů 
dětí a mládeže na pražském Výstavišti a připravují na konec května velkou 
přehlídku Hrad patří dětem. Prostě nás musí začít být vidět!

Káča
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Vloni jsi měla na starost Fénix. Jaké poučení 
sis z něj odnesla a jak spolupracuješ se slo
venskými skauty na jeho pokračování Eurocor 
98?

Fénix byl zabíračka. Bylo to poprvé, a tak bylo 
třeba překonat spoustu překážek, které provázejí 
právě to .poprvé'. Třeba nedůvěra - loni byla po
tíž sehnat české účastníky I ochotné ruce do ser- 
vlstýmu - letos se hlásí sami a píšou, že by rádi 
jeli právě proto, že zažili Fénix. Nebo mediální ba
riéra - postupně se ji daří prolamovat, hlavně díky 
stálé snaze TDC a agentury Kairos ve sdělova
cích prostředcích.

A poučení z Fénixů? Vím, jaké chyby jsem na
dělala a příště bych to dělala jinak - a snad lip. 
Ale kdyby se mě někdo ptal, tak bych do toho šla 
znova...

Na letošní Eurocor do slovenské Žarnovice pochopitelně jedu. Zatím ro
zesílám informace a přihlášky českým zájemcům - tam bych si ráda vzala 
na starost jednu z aktivit v rámci experimentální archeologie.

Koiik času ti zabírá práce pro skauty?
Málo a moc. Moc proto, že pořád leccos organizuje, nosím to v hlavě, 

dělám si poznámky, píšu články. Málo proto, že když už ted nepracuju 
v redakci Skautingu, ten rozdíl je dost patrný. Když něco hoří tak třeba 
24 hodin denně - doslova. Pak zas pár dní skoro nic.

Co ti dělá v současném českém skautingu největší radost a co tě 
nejvíc trápí?

Radost: když třeba vidím, kolik mladých u skautingu zůstává, hlásí 
se na lesní školy a lesní kursy, když vidím nabité posluchárny na skautských 
seminářích - a když vidím, jak jsou nadšení

Starost: například nespravedlivé obviňování a pomluvy, i když vím, že je 
šiří jen hrstka lidí Domnívám se, že to vlastně mnozí myslídobře, jen se občas 
nedokáží domluvit, nechtějí si naslouchat, jsou zapouzdřeni ve své vlastní 
pravdě. Moc bych chtěla dát nějak lidi dohromady, obrousit hrany, pomoct 
jim pochopit se navzájem.

Vzpomínáš si, čím jsi chtěla být jako dítě?
No, těch snů bylo moc, postupně zahradnicí archeologem - to když 

jsem četla o objevení Tróje, Tutanchamonova hrobu a o Velké Moravě. Pak 
učitelkou jazyků, lákal mě taky národopis a umění To poslední jsem nako
nec vystudovala - a teď vlastně dělám něco úplně jiného. Ale nelituji.

Jaký vztah ke skautingu mají tvoje děti?
Někdy si říkám, že k němu musí mít odpor, protože jim bere mámu. Ale 

asi to tak není vždyi vyrostli všichni v oddíle od plínek. Syn chodí do oddílu 
vodních skautů, dcery ted právě nikam - většinou jezdí se mnou a .starají' 
se o mne či dělají servis.

Oč bys jako místostarostka v nové ÚRJ hlavně usilovala?
Něco už jsem řekla - o těch starostech a radostech. Pozorně sledovat, 

co se děje v hnutí opírat se o názory, reagovat na podněty zdola, podporo
vat výchovnou práci. A být pravou rukou starosty, pochopitelně. Chtěla bych 
taky pomoct, aby se Junák víc prosadil na veřejnosti.

Otázky kladl Edy Zajíc

CO VAM PRIMASI
Deváté číslo Skauta-Junáka vám mimo jiné přináší osvědčenou Bobří hráz s náměty a inspiracemi pro družinové schůzky. Zálesák 

2000 vám napoví, jak být dobrým zálesákem v horké současnosti. Pozveme vás na jamboree článkem TAM ZA MOŘEM JE CHILSKÁ 
ZEM. V reportáži jednoho z opavských roverů ČAS INDIÁNSKÝCH TANCŮ se podíváme do USA. DVA MUŽI NA GUMÁKU vzpomínají 
na putování Dunajskou deltou. Za sebranými spisy Jaroslava Foglara se ohlédneme s autorem článku VYPRAVUJ, JESTŘÁBE a všichni, 
kdo mají rádi Jestřábovy knížky, budou jistě potěšeni při četbě povídky NEVZDÁVEJ SE. Ale to není zdaleka vše. V květnovém Skautu- 
Junáku naleznete ještě hromadu dalšího zajímavého čtení.

-m-



BYL A. B. SVOJSIK 
DEMAGOG?

Říká se, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. V dlouhé 
chvíli mezi ulehnutím a usnutím často přemýšlím nad tím, zda 
také platí, že skautský lid má takový tisk, jaký sl zaslouží. Těž
ko se usíná tiskovému zpravodaji Junákal

Mají čeští skauti opravdu nárok jen na malý, černobílý časopis 
na novinovém papíru s obsahem pro dětí od šestí do osmnácti let, 
přičemž každý ví, že program je pro vlčata, skauty a rovery jiný? 
Přesto ze všech stran se volá po šetření na papíru, na barvě, 
po slučování věkových kategorií - prostě proto, že 8,50 Kč měsíčně 
je taková zátěž, že ji prostě neuneseme.

Dnes večer jsem měl ve schránce sdělení bytového družstva o zvýšení 
nájmu (letos již podruhé). Důvod - zvyšuje se poplatek za odvoz odpadků 
ze 74 Kč na 126 Kč měsíčně. Takže za odpadky zaplatím ročně 1512 Kč, 
tedy o 624 Kč více než vloni. Nikdo se na nic neptal - papír ve schránce 
a hotovo. Nikoho nezajímá, že se snažím chovat ekologicky a „vyrábím" 
velmi málo odpadu, který se od domu odváží. Od domu, kde nesnídám, 
neobědvám, nevečeřím a kam chodím většinou jen spát (a někdy ani to 
ne). Vyprodukuji tak jeden kbelík domovního odpadu ročně a za jeho od
voz zaplatím jeden a půl tisíce! Proč o tom píši - asi jsem se už pomátl, 
proud myšlenek však plyne dál.

V listopadu se projednávala na výjezdním zasedání ÚRJ otázka hospo
daření a státních dotací. Ty se natolik drasticky snížily, že si to vyžádalo 
rázná opatření - zvýšení registračních poplatků a snížení rozpočtu někte
rých zpravodajů. Loňská částka (ze státních dotacO na podporu časopisů 
se škrtla úplně - letos tedy ani koruna. Musíme se se svými časopisy spo
lehnout jen na sebe. A hned se navrhlo řešení. Řešení, které by odstranilo 
několik dosavadních nevýhod: malé náklady = vysoká cena, složitá distri
buce a má své klady: každý svůj časopis, zvýšení informovanosti, výchov
ný efekt na každého, úbytek reklamací na distribuci, podstatná sleva, kte
rá by dokonce u těch, kteří již časopis odebírají, eliminovala navýšení zá
kladních registračních poplatků. A také jistota, že se konečně časopis do
stane k dětem, kteří o něm někdy ani neví.

Hnutím jde fáma, že TDC si takto chce vyřešit své problémy, nebo upev
nit teplá místečka. Tato smutná diskuse proběhla i po Internetu. A tak lidé, 
kteří ve skautském duchu táhnou tu přetíženou káru, si vysloužili zdvižený 
prst „pozorná ně". Vkrádáse mi zase věta „nejen básníci přicházejíc iluze". 
Při tom všem to navrhované řešení TDC znamená bezkonkurenčně nejlev
něji možné časopisy pro všechny skauty a skautky všech věkových kate
gorií a chce, aby časopisy byly pomocniiry vůdců oddílů a ostatních činov
niků.

Intenzivně prožívám dění kolem skautských časopisů. Zúčastnil jsem se 
několika okresních sněmů, z dalších třiceti jsem četl jejich usnesení. Zapo
jil jsem se do diskuse na Internetu, četl a psal dopisy, hovořil se skauty, 
jejich rodiči a také neskauty - názory doslova od mantinelu k mantinelu. Ti 
z věnčí častěji říkali (omezím se na časopis Skaut-Junák): časopis je dob
rý, má kvalitní obsah i úpravu a nechápou, proč s ním máme problémy. 
Zahraniční skauti si ho prohlíželi se zájmem a říkali, že takový nemají a že 
by ho chtěli. Naši skauti (hlavně však ti starší) většinou kritizují, někteří 
obsah, někteří cenu, někteří kvalitu... a hlavně to, že jim ho stále někdo 
vnucuje, když ho nechtějí. Na otázku, co se jim konkrétně na předloženém 
čísle nelibí, většinou následovalo mlčení a sklopené oči, a pak tichá odpo- 
věd, že ten časopis zas tak špatný není. Jen málokteří měli konkrétní vý
hrady - ale na ty my již léta čekáme a máme dobrou vůli je zohlednit. 
Nejhorší je však poznání, že na řadě sněmů ORJ diskutovali a pak rozho
dovali lidé, kteří nebyli „v obraze".

Než usnu, kladu si nezodpověditelnou otázku - byl i ABS nazván dema
gogem, když nařídil povinný odběr? Byla tehdy válka a byl skutečný pro
blém třeba zásobit tábor potravinami - jak si to vůbec mohl dovolit!? Měl 
právo přejít po čase na „morální" povinnost? On mi na to neodpoví, ale 
odpovědí je nepřetržitá kontinuita časopisů až do roku 1940. Mnohokrát 
jsem ta předválečná čísla prohlédl a pročetl. Byl na tehdejší dobu opravdu 
tak atraktivní a životaschopný, aby se bez podpory hnutí udržel? Přestože 
mám rád historii a mám opravdovou úctu k našim předchůdcům, myslím, 
že současný Skaut-Junák není o nic horší než ten „historický".

Připravujeme na sněm tři varianty, z nichž celoplošné zavedení je první 
a další dvě kompromisní. Varianta „status quo" je však nemožná. Nejsou 
na ni prostě peníze.

Asi poslední myšlenka před milosrdným objetím Morfeovým byla:
1. zánik časopisu 1940 - fašisti
2. zánik časopisu 1948 - komunisti
3. zánik časopisu 1970 - komunisti
4. zánik časopisu 1998 - IX. junácký sněm?.............
Naštěstí „ráno bývá moudřejší". Slunce sice večer zapadá, ale s jisto

tou, že ráno zase vyjde. Jsem optimista - avšak s vědomím, že hnutí nepo
třebuje jen pocity a dobrou vůli. Jsou to důležité atributy, ale samy o sobě 
nestačil To je mé poznání z posledních tří let a zároveň odkaz členům příští 
Ústřední rady.

Václav Nosek - Windy (tiskový zpravodaj ÚRJ)

Na výjezdním zasedání 3.-5. 4. ÚRJ schválila ustavení nezávislé komi
se, která se bude zabývat přezkoumáním všech dosud navrhovaných va
riant odběru časopisů a nejlepší možnosti pak představí sněmu. Komisi 
povede br, Vít Růžička, dále v ní bude zástupce ÚRJ a dalšími členy budou

zástupci asi 10 ORJ, které se k situaci skautského tisku vyjadřovaly ve 
svých zprávách z okresních sněmů. Tiskoví zpravodajové ÚRJ a ředitel 
TDC se mohou účastnit jednání komise pouze s hlasem poradním.

Jiří Zajíc
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Když mi bylo třináct, dostal jsem se na rok do Spojených států. Chodil 

jsem tam normálně do školy, a taky do skautského oddílu. Dostával jsem 
jako člen BSA jejich skautský časopis - Boys life - a četl jsem ho moc rád, 
taky proto, že jiné tamní časopisy se mi moc nelíbily. Máma mi tam tenkrát 
posílala i Skauta-Junáka, to byl zas jediný časopis, který mne spojoval 
s domovem.

Když jsem odjížděl, zařídil jsem sl předplatné Boys life i do Čech. a chodí 
mi pořád. Přečtu ho vždycky hned celý naráz. Časopis Skaut-Junák čtu od

té doby, co začal v devadesátém roce znova vych^et. Myslím si, že je to 
docela dobrý časopis. Nechci ho srovnávat třeba s Ábíčkem, protože Skaut- 
Junák je přece jen specializovanější. To je ale určitě dobře, protože napří
klad v časopise přes sci-fi nebo fantasy zase nebudu hledat návody na 
stavbu tábora nebo rubriku vodních skautů. A naopak. Kdyby časopis 
dostával každý v rámci registračních příspěvků, bylo by to dobré hlavně 
proto, že by všichni měli dost informací. Já bych tu myšlenku časopisů 
v příspěvcích určitě podpořil.

Vojta Sobek, 16 let, Praha
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v l a s t e n e c t v í d n e s
Právě jsem ve své nové kanceláři 
opřel o zeď dva zasklené, 
dnes už památeční plakáty

Na jednom se to hemží vlajkami a rozjásanými občany na hlavním ná
městí tehdejší Sametové revoluce; na druhém je pak pohotovým fotore
portérem zvěčněn přes pravé rameno Václava Havla podobný výjev. A na 
stolku mám už připraveny hmoždinky, šroubky i vrtačku - zbývá jen neod
bytná otázka, která sama sebou patří takřiirajíc k „barvě pleti", naší pochy
bovačné postmoderní doby: není tohle v čase selhávání víry v osobnosti 
i v ideje projevem plytkého a překonaného vlastenčení?

Není. Vlastenectví není vlastenčení. Ale co je tedy vlastenectví?
Nejhorší by ted bylo začít definicí toho pojmu nebo vysvětlováním vý

znamového rozdílu mezi slovy vlastenectví - nacionalismus - šovinismus. 
Ačkoli promlouvat v téhle věci víc k rozumu než k emocím je moudré.

Vzpomínáte na ten ještě nedávný okamžik, když začali naši hokejisté 
v Naganu odhazovat přilby i rukavice na led a radostí si skákali na záda, 
když se komentátor začal zalykat radostí z vítězství, které se stalo nezvrat
nou skutečnosti? V takových chvílích, kdy stoupá na stožár státní vlajka, 
kdy se vracívají vojáci ze všech bojišť světa domů, když dostal pnmí český 
film Oscara, když hrají Mou vlast, když po projevu českého prezidenta 
s plachým úsměvem tleskal vstoje a velice dlouho celý americký Kongres, 
odvracela maminka vždycky svou tvář, aby skryla slzy dojetí. Věděl jsem 
od dětství, že je vlastenkou, aniž by to někdy o sobě prohlásila, A vůbec mi 
nepřišlo divné, když si jindy povzdechla, že „závist je v Čechách doma", 
nebo „že se umíme semknout jako nárrxi jen tenkrát, když nám něco oprav
du hrozí". Ne nadarmo se ři1<á, že i básník miluje svůj národ jako krásnou 
budoucí představu, ne jak vypadá ted, ale jak bude vypadat jednou.

Když za naganského zlatého opojení vyběhli reportéři do ulic a ptali se 
lidí, zda se cítí být vlastenci, či zda jsou hrdi na svou vlast, odpovídala 
překvapivě drtivá většina dotázaných, že ano. Když se pak užaslí hokejisté

Do výčtu:
Jednání náčelnictva o levicovém časopisu Plameny. 

Zemské junácké sněmy.
Vyhlášení Junáckého manifestu a Skautského manifestu. 

Přípravy na zlínský sněm.
Ustavení AVÚJ (Akčního výboru ústředí Junáka).

Násilné obsazení ústředí Junáka.
Odvolání zlínského sněmu.

Změny v redakcích Junáka a Činovnika.
Počátek nové likvidace Junáka.

Jednání Junácké subkomise Ústřední komise mládeže ÚV KSČ. 
Budapešťská konterence levicových mládežnických organizací 

zkritizovala čs. skauting jako agenturu imperialismu v ČSR, 
Zrušení vodních junáků.

Starosta čs. Junáka Velen Fanderlik odchází do exilu. 
Nejdůležitější událost:

Nová likvidace čs. skautingu za pomoci skautů-komunistů.

Provolání
... JUNÁK, representovaný podepsaným akčním výborem, staví 

se po bok silám, sdruženým v nové vládě Klementa Gotvalda. Aby
chom tento boj zabezpečili, budeme vychovávat mládež k aktivní 
účasti na výstavbě státu, pomáhat všem kladným a tvořivým slož
kám, bojovat proti nepřátelům naší lidově demokratické republiky, 
kteří jakkoliv ohrožují konsolidaci státu a klidnou a bratrskou spolu
práci Čechů a Slováků ve společném státě při uskutečňování soci- 
alisačního procesu. V pevné jednotě se Svazem české mládeže 
budeme pracovat, aby ze světa zmizely všechny zpátečnické živly, 
které staví přehrady základním ideám junáckého hnutí,,..

Část textu „Provoláni" Akčního výboru ústředí JUNÁKA -1948

tasopis Pio (EsaosiovEasit jumíckE paaEOVHlK* a TEoaii jiraacaE vtcHovv 
vrpava aatai vtaoa OeteedI jUNáxa paaHa ii, HaviICtovo xAh . aa
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prodírali jásajícími zástupy z letiště k prezidentské vile, a dál na Staroměst
ské náměstí, nevěřili svým oiím. I oni byli zasaženi netušenými projevy 
dků, ale i národní hrdosti. Potvrdili jsme si i tentokrát, že jde v pn/ní řadě 
o příklady, ne o deklaraci.

Až budou jednou naše vlčata v mém věku, bude nejspíš Evropa jedním 
státem. Daleko dříve ale budeme mít i my na modré vlajce kontinentu svou 
zlatou hvězdičku a ve vládě Evropy svou židličku.

Svět se prudce změnil a překotně se mění dál. Rozdíly mezi národnost
mi se stírají a Václav Havel se před několika lety vyznal, že mu naši dobu 
vyjadřuje obraz beduína v jeansech kouřícího marlboro a sedícího na vel
bloudu, v jehož sedle vyhrává tranzistor.

Mluví se čím dál více o multikultuře a giobalizaci světového společenství 
jako jediné možné cestě. Přesto bude muset zůstat věc našeho nárrxiního 
cítění, našeho vlastenectví ještě dlouho předmětem našeho zájmu a naší 
péče.

Myslím, že se v našem skautském hnutí dával slovu vlastenectví správ
ný obsah, že bylo spojováno s láskou k přírodě a s její ochranou, s pomocí 
slabým a nemohoucím, s hrdostí na velké muže a ženy národních dějin, 
s nepředstíranou úctou k symbolům státu i k padlým obráncům naší nezá
vislosti, ale také s dobrým skutkem pro každý den, s rychlou pomocí spo
luobčanům v zatopených oblastech i s naším návratem do světového bra
trského a sesterského kruhu.

„Rozšiřte Češstvíl" zvolal asi před sedmdesáti lety František X. Salda, 
velká osobnost naší kultury. Tenhle soudobý pokrokový moderní mravní 
postulát zůstal i naším programem postmorJerním, je nadále aktuální. Je 
třeba naplnit ho dnes snad více než jindy činy tvořivými a humanitárními.

A navíc není pochyb, že je v souladu s naším skautským programem, 
s naším heslem i se zákonem, že je blízký smýšlení i cítění každého skauta.

PhDr. Jan Šolc, poradce v kanceláři prezidenta republiky Praha - Hrad
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ky již nic neříká. My, kteří jsme tuto ponurou dobu prožili, však na „Šumavu 
1948" nezapomínáme. Krátce po „Vítézném únoru", když se již nad naším 
skautingem počaly stahovat téžké mraky totality, bylo vedením Junáka roz
hodnuto (zvláště několika pomahači nového režimu) zorganizovat akci na 
podporu republiky, tzv. „borůvkovou brigádu" na Šumavě. O co tehdy šlo: 
na Šumavě se očekávala velký úroda borůvek a ty neměl kdo sbírat, proto
že místní němečtí obyvatelé byli již odsunuti. Oblast byla téměř liduprázd
ná. Zřejmě na popud „vyšších míst" bylo junákům uloženo soustředit na 
Šumavu řadu táborů a jejich účastníci měli jako hlavní úkol sběr borůvek 
pro náš potravinářský průmysl a pro export. Skutečná skautská činnost

nebyla žádoucí a byla jen nelibě trpěna. Vedením šumavské akce byl po
věřen bratr dr. Pavel Křivský. Byl tehdy, stejně jako já, čerstvým lesoškolá- 
kem a absolventem vůdcovského kursu (1947). Kromě toho byl Pavel, 
politicky neangažovaný, členem výchovného odboru Junáka a vůdcem 
vysokoškolského roverského kmene.

Pro brigádu byl ustaven „štáb" z roverú s Pavlem v čele a ti se měli 
podílet na organizaci celého podniku. To znamenalo pečovat asi o 15 tá

borů (přesný počet si už nepamatuji) zhruba v území od Sušická k Železné 
Rudé, Smí a Prášilům.

Přijeli jsme vlakem počátkem července z Prahy do Sušice a pak pokra
čovali nákladním autem směrem k Prášilům. Naše velitelství se usadilo 
v tzv. „Šerlově mlýně" u osady Lávky, těsně u silnice do blízkých Prášil. 
Bylo to jedno z mála ještě zachovaných stavení, které jsme si nejprve museli 
alespoň trochu upravit, vyčistit, aby nám mohlo sloužit jako ubytovna, ad
ministrativní středisko a sklad potravin. Naším hlavním úkolem byla péče 
o jednotlivé tábory, centrálně je zásobovat, zajišťovat zdravotní péči. Nej- 
obti'žnější bylo obstarávání potravin pro stovky lidí a pak jejich rozvoz ma
lým náklatJáčkem k jednotlivým táborům nebo jejich vydávání přímo 
v Sériově mlýně skautům z bližších táborů.

Pracovalo nás tam asi 14 a vedle hlavního úkolu (zásobování táborů) 
pořádal Pavel ve volném čase - a bylo ho vskutku málo - zpravidla večer 
skautský program, zvláště filozofické semináře a besedy na různá témata 
týkající se skautských ideálů. Do přírody jsme se dostali poměrně málo 
a také počasí nám přrliš nepřálo. Mnoho času zabralo nepříjemné a neko
nečné nalepování potravinových lístků, které nám předávali vůdci jednotli
vých táborů. Nalepené „plachty" s ústřižky na maso, pečivo, mouku, cukr, 
tuky, mléko jsme pak odevzdávali našim dodavatelům. Všechny potraviny 
byly v té době pouze na odběrní lístky a přiděly byly malé. Tuto složitou 
manipulaci s potravinovými lístky a opatrováním jídla si již dnešní skautská 
generace nedovede ani představit.

V jednom polorozbořeném stavení jsme objevili jakž takž použitelnou 
skříň. Byla hrozně špinavá, zašlá, a tak jsme ji s rovery důkladně umyli 
v blízké říčce Křemelné a dopravili do Šerlova mlýna pro naše kancelářské 
potřeby. Po skončení tábora se svolením Pavla a NárodniTio výboru jsem 
skříň za 20 Kčs odkoupil a vlakem dopravil do Prahy. Poměrně dlouho 
mně pak sloužila ve svobodárně. Ještě dnes s některými pamětníky vzpo
mínáme, jak jsme tuto almaru plavili v Křemelné...

Jak jsem se už zmínil, vedoucím „šumavské brigády" byl bratr Pavel 
Křivský a jemu k ruce byli pražští roveři - vysokoškoláci. Pokud si ještě 
pamatuji, tak mimo mne to byli ještě bratři Pfeitter - Racek, Lellák, Burget, 
Samšinák, Pašek, Beneš, Marek, Trejbal, Makovička a další. Jako mladý 
skautiT; byl na jednom z táborů i br. Břicháček, dnešní čestný náčelniV Ju
náka.

Stalo se, že během šumavského pobytu odešlo několik skautů „přes 
kopečky" do Bavorska. Státní hraníce nebyly tehdy ještě tak neprodyšně 
uzavřeny a my jsme tábořili tak blízko ., To ovšem neuniklo pozornosti Stát
ní bezpečnosti a byli jsme proto stále sledováni, a to i po skončení táborů. 
Zvláště těžce na to doplatil Pavel Křivský, kterému se v monstrózním soud
ním procesu se skautskými činovniky (r. 1952) mj, kladlo za vinu, že pod
poroval a umožňoval ilegální přechod státní hranice. Byl odsouzen k mno
haletému vězení. Těžce nemocný se dožil vzkříšení skautingu a v prosinci 
1989 zemřel.

Od „borůvkové brigády" uplynulo právě padesát let. Byla to mimořádná 
a pro skauting v naší zemi osudová událost, která patrně také přispěla 
k brzké likvidaci Junáka. Trochu mě mrzí. že jsem už nikdy nemohl tato 
místa navštívit a zavzpomínat si na mladá skautská léta. Po řadu desetiletí 
bylo pohraniční území vojensky střeženým prostorem a pro občany zcela 
nepřístupné. Teprve „sametová revoluce" nám tato místa opět otevřela. 
Snad by se ještě našlo pár bratří, kteří by se do těchto míst také rádi ales
poň na skok podívali, nemohli bychom se domluvit?

Jindřich Vodička - Krystal (ilustr. foto Sova)
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rozhovor se starostou Junáka 
dr. Jiřím Navrátilem

Kdy a kde jsi začal skautovat?
Skautovat jsem začal v pražských Dejvicích. Do pražské Čtyřky mne 

v sekundě na gymnáziu přivedl jako nováčka kamarád, který jako odměnu 
za získání nového člena dostal polní lopatku. Ve Čtyřce jsem skončil poté, 
co jsme se přestěhovali k příbuzným do Bučovic na Moravě. Tam jsem 
získal jednoho profesora a založili jsme společně skautský oddíl. Všechno 
přerušil rok 1940, kdy byl zrušen náš tábor poblíž Ždánic. Potom jsem

Jedenáct let pobytu v komunistických vězeních je nepředstavi
telně dlouhá doba. Existuje ve tvých vzpomínkách vůbec nějaká 
pozitivní zkušenost z tohoto období?

Především na mnoho slušných lidí. A taky jsem se naučil angličtinu. 
Naši letci, kteří byli za války v Anglii, byli také zavřeni a na Jáchymovsku 
nám tajně dávali hodiny angličtiny. Protože v táboře bylo zakázáno použí
vat papír, sešívali jsme si prázdné cigaretové papírky a do těchto „slovníč
ků" jsme si špačkem inkoustové tužky psali slovíčka.

Jaké další jazyky ovládáš?
Narodil jsem v Německu, v Lipsku, kde byl můj otec konzulem. Protože 

jsem zpočátku chodil do německé školy, umím slušně německy. Francouz
ská teta mne naučila francouzský, o angličtině jsme už mluvili.

Co jsi dělal po roce 1960?
Prošel jsem několika příležitostnými zaměstnáními, která se nekádrovala. 

Čistil jsem například bazény na výstavě Československo 1960. Postupně 
jsem začal překládat pod cizím jménem. Pro rozhlas jsem psal tzv. nedělní 
hodinky. Diky pomoci kamarádů jsem nakonec začal dostávat knihy 
k překladu od nakladatelství Odeon.

Vzpomeneš si na svůj první překlad?
Byla to básnická sbírka francouzského autora Leopolda Sedóra Seng- 

hóra, účastníka francouzského odboje, který v té době byl prezidentem 
Senegalu. Sbírka jeho básní se jmenovala Nokturna a k velké „radosti" 
Státní bezpečnosti mi tehdy chodily velké dopisní obálky s prezidentskou 
pečetí Senegalu, když jsem se s tímto básníkem - prezidentem radil 
o některých obtížnostech překladu.

Z ilegálního tábora Dvojky vedeného Jestřábem v roce 1942. Okamžiky po
hody na legendárním „Rejžáku" ve Stvořídlech - Jiří přímo pod Jestřábem.

se vrátil do Prahy, abych nastoupil v pražské Foglarově Dvojce, ve které 
skautoval už můj bratr. Normální skautský život jsem v tomto oddíle zažil 
jen tři měsíce, než naši činnost Němci zakázali. I přesto jsme pokračovali 
dál.

Tvé osudy po roce 1948...
V roce 1948 se vlády ujal Akční výbor Junáka. Ten do mých osudů velice 

zasáhl: už 25. února 1948 vyzval vedení Právnické fakulty, na které jsem 
studoval, abych byl vyloučen ze studia.

V době, kdy jsem skládal závěrečné zkoušky a měl jsem těsně před 
promocí, jsem byl z fakulty vyhozen. Krátce nato mne vyzvala Dagmar 
Skálová - Rakša, abych pomohl zorganizovat účast skautů při protikomu
nistickém povstání. Pokládal jsem za svou povinnost se ho zúčastnit. Byl 
rok 1949 a nikdo nevěřil tomu, že režim vydrží déle než do švestek. Akce 
však byla prozrazena. Zatčen jsem byl stejně jako všichni ostatní na „Kula
tém" náměstí v Praze v Dejvicích.

Bylo štěstí, že u soudu z nás udělali zvláštní skautskou skupinu. Z celé 
stovky lidí, kteří byli do akce zapojeni, jsme jen tři dostali trest za velezradu 
a dalších pět menší tresty. Já jsem původně dostal dvacet let, ale odbyl 
jsem si „pouhých" jedenáct. Všichni odsouzení skauti pak byli odvezeni 
na Vykmanov, tehdejší ústřední tábor na Jáchymovsku. Po stavbě tábora 
Barbora jsem se dostal do trestního útvaru v kamenolomu Korunní stráž.

V té době už němečtí zajatci postupně opouštěli Jáchymovsko a Ruso
vé je potřebovali nahradit českými vězni. Sovětští „inženýři" si nás vybírali 
potupně jako na trhu otroků. Za těch jedenáct let jsem stačil vystřídat sko
ro všechno, co režim v té době nabízel: věznice Nový Bydžov, Hradec 
Králové, Bory, Pardubice, Jáchymovsko, Míroy Hávu a Leopoldov, odkud 
jsem se vrátil v roce 1960.

Jiří na svém vůbec prvním táboře (druhý zleva) už v roce 1936

Prozradíš své oblíbené spisovatele?
Já asi přijdu s neobvyklými jmény. Francouz Maurais, z anglické literatu

ry Galsworthy nebo Kipling, který, jak říkali naši komunističtí přátelé, je 
básníkem britského imperialismu.

Je místo na Zemi, kde bys chtél žít, a epocha, ve které by to mélo 
být?

Ačkoli se to může zdát divné, já docela rád žiju tady a v této době. Pro 
nás je to obrovské zadostiučinění, neboť došlo na naše slova. Myslím, 
že toto je zajímavá epocha, i když samozřejmě všechny sny, které jsme 
snili, se nesplnily. Kdybych si však mohl opravdu vybrat, myslím, že bych 
se rozhodl pro období první československé republiky

Může být výchova - tedy i výchova ve skautském duchu - nadéjí 
pro budoucnost?

Samozřejmě, to platí. A jaké je naše místo v tom? Svého času prohlásil 
prezident Václav Havel, že skauti to nezachrání, nevytrhnou - a měl nepo
chybně pravdu. Ovšem jestliže nechceme říct, že jediným východiskem je 
sebevražda, tak potom musíme navzdory všemu vytvářet jakési ostrůvky 
„pozitivní deviace". Myslím, že má význam mít kolem sebe partu deseti
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nebo dvaceti lidí, na které se můžeš vždycky spolehnout. To už je ostrůvek. 
A je hrozně moc, když se takový ostrůvek řídí nějakými slušnými pravidly. 
Já si nepředstavuji, že bychom měli být nějaké masové hnutí. Ona naděje 
je v tom, že podobné ostrůvky žijí v celém světě.

Z pohledu novináře - myslíš si, že skauting je dnes dostatečně 
propagován? Připomínám ono nešťastné tvrzení televizního pracov
níka, že skauting je mrtvá organizace.

Na toto jsou dva rozdílné názory: jeden říká, že nemá smysl pořádat 
velké akce, koncerty apod., že je lepší pracovat a tvářit se tajuplně, že si 
nás kluci a holky najdou i bez velké propagace. To je docela možné, avšak 
obávám se, že bez jakési ofenzivnější propagační politiky se neobejdeme. 
K tomu patří i koncert pro Jaroslava Foglara v Lucerně nebo loňská akce 
v pražském Vinohradském divadle.

Koncert je však akce jednorázová, mám na mysli spíše stálou 
a drobnou propagaci, vytváření jakýchsi „lobby" v médiích. Umíme 
to?

Musíme si uvědomit, že ve sdělovacích prostředcích je spousta lidí, kte
rým toto hnutí vůbec nic neříká, V nezájmu některých médií o naši činnost 
proto nemusíme hned hledat nějaké spiknutí. Normální a seriózní práce - 
to dnes bohužel zajímá jen málokoho. Média se dnes ženou především

Hledejme však chybu i u sebe. My nemáme nikoho, kdo by dovedl na
psat kvalitní povídku - moderní a čtivou. Nejsme schopni přijít s dobrým 
scénářem nebo filmovým námětem, v němž by nebyl jen budíček na tábo
ře, ranní trubka, lidé, kteří vylézají ze stanů a nadšené cvičí. A večer tábo
rový oheň. Na to se už ani já nemůžu dívat.

Při odhalování pamětní desky A. B. Svojsíkovi v roce 1996 jsi řekl, 
že skauting je zkušebním kamenem charakterů. Kde a jak se cha
rakter nejvíc tříbí a poznává?

Zejména ve vyhraněných situacích, které šikovný skautský vůdce při
pravuje trošku uměle, a které přináší sám život, K tomu mohou patřit 
i zkušenosti v jáchymovských táborech, kde skauti také fungovali, A výbor
ně.

Nedávno jsi napsal, že skauting nesměl původně, tj. po roce 1989, 
zklamat mladé lidi. Nezklamal?

Já myslím, že nezklamal. Samozřejmě jsme museli začínat tak, jak jsme 
mohli - tedy s mojí generací. Teprve potom mohly přijít ty další. Někteří 
mladí mohli být možná zpočátku zklamaní, že v „hnutí mladých lidí" jim 
o čemsi vyprávějí šedesáti a víceletí - jistě príma a jistě fajn - ale přece 
jenom zasloužilí bratři. A to není to pravé ořechové. I přesto mám dojem, 
že jsme nezklamali.

Dnes jde hlavně o to, vštípit alespoň několika tisícům mladých lidí, že není 
dovoleno vše, co výslovně nezakazuje nějaký zákon, ale že jsou i některé 
věci, které „se” nedělají.

Je česká společnost nějak poznamenána skautingem?
No jistěl Ještě pořád platí, že když se řekne skaut, představí si lidé sluš

ného člověka. Když si otevřeš kterékoli noviny, zjistíš, že politik skládá „bob- 
říka mlčení", že nějaká politická strana se chová jako „Bratrstvo kočičí prac
ky" - a všichni okamžitě vědí, o co jdel Je neuvěřiteiné, jak se tato slovní 
spojení, která formuloval Jaroslav Foglar jako vůdce pražské Dvojky, do
stala do národního slovníku.

Poděkoval: (reé)
Dr. Jiří Navrátil (1923)
1942 - maturita na reálném gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze 
1945-1948 - studium na Právnické fakultě UK 
1949-1960 - vězněn 
1960-1968 - pomocný dělník a údržbář
1968 - redaktor týdeníku Doba _ S bratrem
1969-1978 - na volné noze (překladatel) Liborem Šušlíkem - Billem
1978-1989 - redaktor týdeníku Naše rodina se starosta Dr. Jiří Navrátil
1990 - šéfredaktor Lidové demokracie zná z dob válečných,
od 1992 - šéfredaktor Hotei revue Bili tehdy vedl 5. skupinu KČT.

Skautský samizdat z koncentračního tábora Rovnost (1950). Text 
Jiří Navrátil, ilustrace František Falerski - Bonny, vazba Pavel Holý.

za senzacemi a kdybychom se mezi sebou začali vraždit, asi by si nás 
začala všímat více. Bohužel.

1936 - vstup do Junáka - 4. oddíl v Praze - Dejvicích
1939- 1940 -1. oddíl Bučovice
1940- 1943 - 2. oddíl Praha
1943-1948 - kapitán 2. vodního oddílu Praha 
(1943-1945 - 13. skupina KČT)
1968-1969 - člen náčelnictva Junáka 
1990-1992 - člen Ústřední rady Junáka 
od 1992 - starosta Junáka



BRATRANCI
Woodcraft is
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Předcházející dva díly nás seznámily s vývojem woodcraf- 
terského hnutí u nás od první republiky až do současnosti. Něco 
o tom, co čeká LLM nyní, nakolik je toto hnutí současné a svě
tové, nám napoví dnešní, závěrečný díl.

Liga lesní moudrosti
a hnutí Blue Sky - World Woodcraft
(3)

Liga prožívala své těžké začátky zhruba do roku 1994 a od té doby se 
posunula ve svém vývoji do polohy, která svědčí o dosažení určité stability 
a vyzrálosti.

IX.
f ^ O u š m j  o M mj jžr

p ř i Í € r ž u 6 ( & s f c  S &  r o - z i l o j ž t ...

v roce 1916 vytvořily základ pro mezinárodní woodcrafterské hnutí založe
né E. T Setonem a Ernestem Westlakem. Našim cílem je poskytnout člo
věku příležitost, aby se mohl rozvíjet, bez ohledu na jeho věk. čtyřmi cesta
mi - cestou těla. mysli, ducha a služby jiným.

Životem v harmonii s přírodou se snažíme, jak nejlépe umíme, učit se 
z přírody a pochopit její řád. Toto poznání nám pomáhá v životě v dnešním 
světě. Ačkoli se naše činnost v jednotlivých zemích může lišit, naše spo
lečné dědictví a vzájemné vztahy nám umožňují podělit se o myšlenky 
v celosvětovém měřítku. Vítáme mezi sebou všechny stejně smýšlející lidi, 
mohou se k naší činnosti připojit bez ohledu na politické či náboženské 
přesvědčení."

Tuto deklaraci podepsali zástupci woodcratterů z USA, Anglie, Kanady 
a České republiky. Jak je patrné z prohlášení, hnutí je otevřené každému, 
kdo se nějakým způsobem hlásí k odkazu E, T Setona. Centrem hnutí 
Blue Sky - World Woodcraft je Ernest Thompson Seton Institute, nezisková 
organizace sídlící v Seton Village v Santa Fé, která si klade za cíl chránit 
Setonovo hmotné i duchovní dědictví a šířit hnutí Woodcraftu.

Diiry obnovení aktivního hnutí woodcraftu ve východní Evropě získal 
woodcraft na Západě mohutný impuls. Od roku 1990 proběhly četné spo
lečné akce zejména mezi Ligou a anglickým Řádem lesního rytířstva (Or- 
der of Woodcraft Chivalry), které ovlivnily dění v USA a v Kanadě.

Mezinárodní setkání woodcratterů. Malý Walden u Skleného nad Oslavou

V současné době se projevuje, že počáteční snaha prvního náčelnictva 
neuspěchat vývoj byla správná. Páteří naší činnosti je Setonův Svitek bře
zové kůry, systém činů, který je věčným pramenem inspirace pro každo
denní činnost a osobní zdokonalování se. Náčelnictvo nepodlehlo hlasům 
před 7 lety, aby se Setonův Svitek z roku 1931 okamžitě zaktualizoval, ale 
prosadilo, aby se tato archaická verze nejpn/e podrobila zkoušce praxí 
a s aktualizací se počkalo. Tato aktualizace probíhá až dnes, po 7 letech, 
kdy máme konkrétní zkušenosti z praxe se systémem, který jsme všichni 
používali.

V současné době probíhá reforma původní Setonovy předlohy i v jiných 
oblastech. Stojíme před rozhodnutím, jak nejúčinněji zreformovat vlastní 
vnitřní strukturu organizace, která se neosvědčuje. A koneckonců, stojíme 
i před náročným úkolem publikovat nejnovější poznatky z naší praxe 
v kombinaci s původními Setonovými základy, které jsou nadčasové a mají 
neomezenou platnost.

Mezinárodní hnutí
Novodobá historie našeho hnutí má ještě jeden rozměr. Zatímco se 

v předchozí historii woodcraftu nepodařilo ustanovit mezinárodní hnutí, 
dnes již existuje mezinárodníwoodcrafterské hnutí pod názvem Blue Sky - 
World Woodcraft, které vzniklo na Prvním mezinárodním setkání wood- 
crafterů v červenci 1996 v České republice. V jeho Deklaraci se praví:

„Mezinárodní hnulí Blue Sky - World Woodcraft je založeno na myšlen
kách, které poprvé vyjádřil Ernest Thompson Seton v roce 1902 a které

Hledíme ted s nadějí do budoucnosti, že naše hnutí pomůže lidem dob
ré vůle a postaví se po boku všem hnutím, která si mimo jiné kladou za cíl 
odvrácení globálníkrize. Takovým hnutím je i hnutí skautské, a tak upřímně 
věříme, že s našimi bratranci skauty budeme v příštích letech spolupraco
vat daleko více než doposud.

Martin Kupka - Logan (foto Radek Paoina)

Martin Kupka - Logan (*1958) je povoláním učitel, nyní ředitel 
ZŠ, V letech 1968-70 byl členem 48. odd. Junáka v Praze 10, poz
ději v obdobně zaměřených ilegálních skupinách se postupně spe
cializoval na lesní moudrost. Od r. 1980 vede dětské woodcrafter
ské kmeny. V roce 1990 byl členem výboru obnovujícího Ligu lesní 
moudrosti. Stal se prvním náčelníkem LLM (1990-1995), nyní je či
novníkem náčelnictva LLM pro vnější styky a styk se zahraničím.
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Děti Země
Ekologické sdružení Děti Země vzniklo na podzim 1989 jako čtvrtá neo

ficiální ekologicky orientovaná občanská iniciativa v Čechách. Od počátku 
se snaží zcela nenásilnou, ale dostatečně důraznou formou hájit zájmy 
zachování života na Zemi.

□nes působí pobočky a kluby Dětí Země ve ___________________
třinácti městech a obcích České republiky (Pra
ha, Brno, Plzeň, Olomouc, Nymburk, Liberec,
Ostrava, Hodonín, Miadé Bříště, Děčín, Litomě
řice, Hodonín, Nová Včeinice) a v někoiika dal
ších jsou samostatní aktivisté této nevládní or
ganizace. Jejím hlavním cílem je zjišťování sta
vu životního prostředí, úsilí o jeho zlepšení a in
formování veřejnosti se snahou podnítit ekolo
gické myšlení společnosti a chápání ekologic
kých vazeb. Aktivita organizace se soustředuje 
do pěti sekcí.

Sekce ,Za zachování přírody na Zemi" vystupuje proti aktivitám, které 
prokazatelně poškozují přírodní ekosystémy, snižují ekologickou stabiiitu 
krajiny nebo způsobují ochuzení druhové rozmanitosti přírody.

Sekce „Za čistou zemi, vzduch a vodu" se zabývá problémy průmyslo
vého znečištění prostředí. Soustředuje se na svobodný přístup k informa
cím o znečištění životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. V tomto
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Kytičky 7
Sedmé skautské „Kytičky" se konají v sobotu 30. května v oblasti Lito- 

velského Pomoraví. Kytičky jsou jako vždy určeny pro všechny zájemce, 
zejména pro vůdce/-kyně, rádce/-kyně, rovery a rangers. (Nepočítáme 
s účastí děti).

Sraz je v sobotu 30. května 1998 na vlakové zastávce Litovel - město 
(trať 273) v 9.15 hod. (Spojení: vlak odjíždí z Olomouce v 8.42, trať 270, 
přestup ve stanici Červenka - odjezd 9,02 - v té době bude platit nový 
jízdní řád, čas srazu se přizpůsobí novému stavu).

Poznávací znamení bude stejné jako obvykle: květina nebo větev v klo
pě nebo knoflihové dírce.

roce se také snaží o změnu legislativy v ochraně ovzduší a omezení emisí 
nebezpečných dioxinů.

Sekce „Za ekologicky čistou dopravu", jak napovídá její název, hiedá 
způsoby dopravy šetrnější k životnímu prostředí a nabízí alternativy k do-
____________________ právním projektům zasahujícím do životního

prostředí ve městech i mimo ně.
„Centrum pro podporu občanů" pomáhá 

občanům při řešení jejich místních ekologic
kých problémů a zapojení veřejnosti do roz
hodování o životním prostředí.

Sekce pátá a poslední - „Ekovýchova" se 
soustředuje na výchovné programy pro děti 
i dospělé. Pořádá výstavy, přednášky na ško
lách, anebo připravuje hodiny ekologické vý- 
chovy.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete zapojit se do naší činnosti. Stejně 
jako ostatní ekologické iniciativy, i my jsme závislí na dobrovolnících, kteří 
nám pomáhají. Pokud nemáte čas zúčastnit se práce v Dětech Země ak
tivně, můžete nás podpořit finančně - budto jednu konkrétní kampaň, nebo 
Děti Země jako organizaci.

Kontaktní adresa: Děti Země, Komunikační centrum, Chlumova 17, Pra
ha 3,130 00, tel/fax/zázn: 02/22 78 00 52, e-mail: deti.zeme@ecn.cz

Děkujeme za vaši podporu.
Lenka Mašková 

místopředsedkyně Dětí Země

S sebou nemusíte mít nic, můžete mít fotoaparát, zápisník, prázdnou 
průhlednou skleničku se špuntem (lékovku), lupu, svačinu.

Ukončení exkurze bude podle dohody.
Na akci není třeba se předem přihlašovat. Pro účastníky z daleka může

me zajistit přespání z pátku na sobotu i ze soboty na neděli v některé 
z olomouckých kluboven (je třeba mít s sebou vlastní vybaven). Zájemce 
o přespání prosíme, aby do pondělí 25. května do večera zatelefonovali 
na číslo: 02/ 77 83 61 (Praha - Vít Růžička), kde se doví též další informace.

Na setkání se těší
Ekologický odbor Junáka

VUDCOVSKA ZKOUŠKA
^©om KSDiiftář fe

I Význam ochrany přírody a životního prostředí. Ekologické problémy a možnosti jejich řešení. Trvale udržitelný rozvoj.

Proč člověk chrání přírodu a životní prostředí? Asi u každého se setká
vají dvě základní hlediska. Prvním je antropocentrismus - člověk chrání 
přírodu pro sebe, pro následující generace, z přírody získává vše potřebné 
k životu a ničením přírody ničí prostředí a zdroje sám sobě.

Druhý postoj je biocentrický. Příroda má svoji hodnotu sama o sobě, 
zasluhuje ochranu už proto, že je, nejen pro svou užitečnost pro člověka, 
ale i pro hodnotu života jako takového. Každý organismus má stejné prá
vo na život a prostředí jako člověk a ten nemá právo jiné organismy hubit 
a ničit jim prostředí.

U mnohých z nás k těmto postojům přistupuje třetí - teocentrický. Příro
du stvořil Bůh a toto stvoření je dobré. Člověk může využívat darů přírody, 
současné však nemá právo ničit dobré boží stvoření. Ničení přírody je hřích 
jako každý jiný.

Zamysleme se, do jaké míry zastáváme tyto postoje a přemýšlejme, 
jaké to má důsledky pro naše každodenní chování a rozhodování.

Vezměme si ted jako přiklad problém znečištění ovzduší. Jeho hlavní 
příčinou jsou emise z elektráren a z dopravy. Jak tento problém vyřešit? 
Zrušit dopravu a energetiku? Každý chceme svítit a topit, všichni se občas 
někam přepravujeme. To znamená, že je třeba hledat způsoby, jak vyrábět 
energii a dopravovat se bez škodlivých vlivů na přírodu. To však nestačí. 
Musíme začít sami a hnědl Každý kilometr navíc, každý poloprázdný auto
mobil, každá přetopená místnost nebo zbytečně spuštěný spotřebič způ
sobuje další znečištění a ohrožení přírody. Přemýšlejme, zda nelze žít skrom
něji, zda všechno, co používáme, spotřebováváme a vyhazujeme oprav
du potřebujeme.

Pokus, jak řešit komplexně současný neradostný stav životního prostře
dí, je koncepce trvale udržitelného rozvoje (resp. trvale udržitelného způ
sobu života). K tomuto tématu připravujeme několik článků, které se objeví 
na těchto stranách Skautingu.

Vít Růžička

mailto:deti.zeme@ecn.cz


DO LUCERNY PRILETEL 
JAN TLESKAČ

c f ls p o s D a w a  [F a g jD a p a

Tisícovka obdivovatelů díla Jaroslava Foglara, tři ministři čes
ké vlády, jeden senátor a plejáda slavných českých umělců při
šla 15. dubna 1998 do velkého sálu pražské Lucerny poděkovat 
nejslavnějéímu českému spisovateli knih pro mládež...

Večerem, který se protáhl až do jedenácté hodiny večerní, provázel To
máš Hanák. V krátkých kalhotech nad kolena a v přiléhavém sáčku čile 
poskakoval na jevišti před velkou malovanou kulisou stínadelského zá
koutí.

Příchod legendárního spisovatele byl vskutku slavnostní. Uličkou v tem
ném sále, v němž všichni povstali, došel až k osvětlenému pódiu, provázel 
ho mohutný potlesk a odkudsi i lehké, uličnické hvízdání na dva prsty. 
Sotva se Jaroslav Foglar usadil, zamířila světla ke stropu, od kterého se ke 
svému letu právě odlepil Jan Tleskač, jehož létající kolo bylo upevněno na 
lánech pod střechou sálu. Ladným pohybem doplachtil nad udiveného

Tomáše Hanáka a hodil mu dolů malý předmět. „Co to je, co to jen může 
být?" volá freneticky průvodce večerem, jemuž začíná napovídat tajemný 
hlas: .Když natočíme nejdelší osten ježka v kleci tak, aby..." Povedlo se! 
Tajná zpráva od Jana Tleskače je na světě a sál se dovídá, že 15. dubna 
1998 se v Praze v Lucerně mohou všichni setkat s člověkem, který stvořil 
nejen zázračné létající kolo, ale i Jana Tleskače samotného. Večer setkání 
a plný překvapení mohl začít.

Kameloti
a „pobuda, co zmrzl“

Jako pn/ní v dlouhé řadě hvězdných jmen vystoupila skupina Kamelot. 
Ještě v doznívajícím potlesku za přídavek, který si publikum od skupiny 
vyžádalo, se Tomáš Hanák sklání nad „spící" postavou na okraji jeviště. 
„Halo, pane, slyšíte, vždyť tady zmrznete! Je vám zima?" - „Je," odpovídá 
mu postava a na jevišti zaplane červené světýlko umělého táboráku. „To 
abyste se rozehřál," říká Tomáš Hanák a na jevišti vítá „pobudu, co zmrzl" 
- Pavla Bobka.

Jeho vystoupení doprovodili Lída Nopová a Miloš Nop. Předtím, než se 
na velikém plátně rozsvítilo několik záběrů z dokumentu Petra Kotka Gen - 
Jaroslav Foglar, jenž byl uveden v roce 1995, pronáší Pavel Bobek své 
vyznání slavnému spisovateli. Trochu patetické, leč chce se věřit, že upřím

zátoce nahradit. Přítomným politikům dr. Jiří Navrátil vtipně připomenul, že 
i oni tu a tam musejí držet bobřika mlčení a popřál jim, aby nikdy nemuseli 
držet bobři1<a samoty.

Sedmý statečný
Oblíbenými oddílovými písněmi přišli Jestřába pozdravit i členové jeho 

oddílu Hoši od Bobří řeky - Hobři, jak si jejich název zkrátil Tomáš Hanák. 
Soubor vlčat, skautů a oidskautů se mezi známými umělci neztratil.

Hudební vystoupení večera se prolínala se scénkami ze života Rychlých 
šípů a Bratrstva kočičí pracky v podání divadla Sklep. „Nejsou tak špatní, 
ale jsou dost špatní," tvrdí o Bratrstvu Tomáš Hanák, „a každé zlo je třeba 
vykořenit. Jakýmkoli způsobem: tfuj, tfuj, tfuj," odhánítrojici vedenou Dlou
hým Bidlem (David Vávra), „táhněte pryč i s vaší krysou!" volá Tomáš Ha

né. „Jestli je ve mně něco dobrého, pak za to z velké části vděčím člověku, 
který je tu dnes večer s námi a před kterým se hluboce skláním, Jaroslav 
Foglar - Jestřáb. Pane Foglare, děkuji!"

Dort pro Jaroslava Foglara
Vyznáními obdivu a díků byl prosycen celý večer. Zjevně dojatý spisova

tel vystoupil na jeviště, aby převzal dort ve tvaru tábora, který mu v „dřevě
né" mikrovlnné troubě upekla pětice Rychlých šípů vedená Mírkem Duší- 
nem (Tomáš Vorel). Ke gratulantům se přidalo i Bratrstvo kočičí pracky 
a z nejvyššíbo balkónu zamával tajemný Široko. Atmosféra v sále zhoustla 
rachotem silného potlesku. „Jávám moc děkuji," říká Jaroslav Foglar, „moc 
mne překvapilo vlídné přijetí, jehož se mi tady dostalo. Jsem celý v rozpa
cích a jdou na mne slzy, ještě jednou vám děkuji!"

Jestřáb vypravuje
U příležitosti Večera pro Jaroslava Foglara bylo vydáno CD s názvem 

Jestřáb vypravuje, jehož výtěžek bude věnován na podporu účasti čes
kých skautů na světové Jamboree v Chile. Křtu tohoto CD se ujal starosta 
Junáka dr. Jiří Navrátil. I když, jak řekl, si desku bude večer doma pouštět, 
žádné CD nemůže Jestřábovo vyprávění za úplňkových nocí ve Sluneční



nák a na pomoc si přivolává pět statečných Rychlých šípů. Sálem zní zná
má melodie z filmu Sedm statečných, „Připočteme-ll Jestřába, už je sta
tečných šest. Voláme sedmého statečného, kde vězíí sedmýý stetečnýýý?" 
A oním sedmým statečným není nikdo jiný než Kapitán Kid, který byl čle
nem Foglarova oddílu pražská Dvojka v roce 1947. Tehdy, jak prozradil, 
měl přezdívku Mauglí. V jeho podání na večeru zazněla píseň Rychlé šípy, 
jež byla zároveň i vzpomínkou na již zesnulého Wabi Ryvolu, jenž tuto 
písničku složil.

Vzdušný pozdrav 
do Innsbrucku

Koncert se konal sotva den od chvíle, co do České republiky dorazila 
zpráva, že prezident Václav Havel byl během své dovolené hospitalizován 
v nemocnici v rakouském Innsbrucku. Naplněný sál Lucerny mu po pře
stávce posílá vzdušný pozdrav s přáním brzkého uzdravení.

Maratón písniček a scének pokračuje. Po vystoupení skupiny Taxmeni 
a uvedení filmové scénky Rychlé šípy zakládají klub v režii Tomáše Vorla 
uvádíTomáš Hanák jeden ze zlatých hřebů večera - módní přehlídku z doby 
Rychlých šípů. Mužskou část publika upoutala naparáděná Haha Bimbi. 
Její odvážný model byl opravdu inspirativní. Ženské oči jistě rády spočinu
ly na svalnatých nohou Mirka Dušína. Na krátkých kalhotech měl vzorné 
puky, košili voňavou a nažehlenou. Při promenádě se nehrbil a kráčel pří
kladně vzpřímený. Sotva zmizel v zákulisí, objevili se Tlouštilr, Tonda Pírko, 
Zloděj, záhadná Jeremiáška vzhledu čarodějnického a nakonec i černý 
a nešťastný Maxmilián Dráp,

Zvláštní čas chlapectví...
Jiří Suchý, který se na jevišti objevil po skupině Žalman a spoL, vyjádřil 

potěšení, že jeho písničky se dnes zpívají venku u táboráků. .Já si to pova
žuji daleko více, než kdyby je vysílali od rána do večera všechny naše 
televize," řekl a dávno zdomácnělými písněmi rozezpíval publikum.

Závěr slavnostního večera patřil Wabi Daňkovi, jehož doprovodil Miloš 
Dvořáček.

Sladce unavený a přesycený sál se po jedenácté hodině večerní vy
prázdnil. Snad v něm na pár hodin ožil onen „zvláštní čas chlapectví plný 
nepojmenovatelné touhy po dobrodružství a přátelství", jak v průvodním 
slovu k Večeru pro Jaroslava Foglara napsal starosta Junáka dr. Jiří Navrá

til. „Čas, který se odráží v desítkách písní i veršů, které ho dokáží přenést 
až do leckdy okoralého a šedivého světa dospělých. Oživit jej jako vzpo
mínku, jako polozapomenutou touhu po poctivém světě Mužů s velkým M 
a Žen s velkým Ž. Alespoň u těch, kteří nestárnou. Ty písně rozzáří i dnešní 
večer." Rozzářily.

(reé) foto Vladimír Brada

Romantika lidem chybí,
BUDodlkář [F̂siwoD ĚmWmsiííů ° [LoCaomfe®

Na Večeru pro Jaroslava Foglara vystoupil I známý folkový zpě
vák Pavel Žalman - Lohonka se svou skupinou Žalman a spol. 
V rušném zákulisí Lucerny poskytl Pavel Lohonka Skautingu krátký 
rozhovor.

Vystoupil jste na Večeru pro Jaroslava Foglara. Proč? Bylo to vaše 
prvr)isetkánis tímto spisovatelem?

Vzhledem k tomu, že si pana Jaroslava Foglara nesmírné vážím, vy
stoupil jsem na tomto večeru velice rád. Byla to pro mne čest. Bylo mi 
třináct let, když jsem se s Jaroslavem Foglarem poprvé setkal. Doma na 
půdě jsem tehdy vyhrabal staré a zaprášené časopisy Vpřed a Junák, 
přes něž jsem se v tom správném věku dostal až k Foglarovým knihám.

Vzpomenete sl na nějaký zážitek z četby knih Jaroslava Foglara, jež 
vám v paměti utkvěl dodnes?

Stínadla! A vše, co se kolem nich točilo. Už v dětství jsem miloval zá
hadná a tajemství, což mi ostatně vydrželo dodnes. Představa temných 
stínadelských uliček, všech těch plácků a dvorků, na kterých se odehrávají 
desítky malých dobrodružství, to mne při četbě foglarovek nepředstavitel

ně fascinovalo, No a potom také obrovská smysl pro čest a dobro, které 
jsou v knihách Jaroslava Foglara vždy přítomny.

Jste písničkář- romantik. Jedno ze svých posledních alb jste nazval Sbo
hem. romantiko. Může být skauting na konci století také záležitostí romanti
ky?

Určitě. Záležíte především na skautech samých. Na tom, co chtějí, aby 
Jim skauting dával. Myslím, že už v samotném skautském názvu a programu 
je dostatečně zastoupena romantika. Je to ta původní, krásná romantika - 
dálky, ohně, zpívání, přátelství. Všechno to, co lidé ze svého života už vět
šinou vytěsnili a odsunuli na vedlejší kolej. A ono jim to chybí! I když si to 
nedokáží připustit. Je dobře, že skauting tyto hodnoty umí udržet.

poděkovat (reé)

Záznam z večera bude uveden 8. května ve 22:00 hodin na 
druhém programu České televize.



SKOTSKO -
několik
dojmů

Prázdninové léto je pomalu přede dveřmi, při 
spřádání plánů nemožno nevzpomenout na 
prázdniny uplynulé. Možná, že se naše vzpomín
ka stane pro někoho inspirací.

Na začátek chci zvolat jako už mnohokrát, že 
je krásné mil přátele. A je krásné mít skautské 
přátele, se kterými si řadu věcí nemusíš vysvět
lovat, protože jde o věci pro obě strany samo
zřejmé. Víš, že můžeš počítat s jejich pomocí, že 
je na ně spolehnutí, že lze očekávat slušnost a 
upřímnost, že je možné mluvit o věcech otevře
ně. Díky takovým přátelům - skupině oidskautů 
z německého Gelsenkirchenu - se dvě české ro
diny mohly vypravit na dalekou cestu přes Ka
nál. Jejich pomoc nebyla pouze finanční, ale sku
tečně všestranná. Patří jim za to upřímný dik 
a zároveň slib vše oplatit při lil. Familienjambo- 
rette uspořádaném v roce 1999 v Čechách.

Strávili jsme tři týdny ve Skotsku, v zemi zele
ných odlesněných pahorků, rozsáhlých vřesovišť, 
pastvin a bezpočtu ovcí, v zemi krátké trávy 
a pohnuté historie. Skotský venkov je málo za
lidněný, v některých místech (například na ost
rovech) až zoufale málo, žije na něm mnohokrát 
více ovcí, koní a Skotu než lidí. Ti jsou velmi milí 
a laskaví, ochotní pomoci a poradit. Bohužel do
mluvit se s nimi anglicky je trošku obtížnější - 
při prvním dotazu na cestu v opuštěném údolí 
jsme bodrému farmáři rozuměli jen několik ne
podstatných výrazů, zcela nesouvisejících s po
pisem cesty. Nedotčenou přírodu lze nalézt těž
ko, snad vysoko ve skalách v horolezeckých te
rénech. Ovce jsou prostě všude. Lesy vidět oje
diněle - nevelké člověkem vymezené místo po
rostlé neproniknutelným hustnkem. Krajina ma
lebně protkaná sítí jezer a prostoupená skotskou 
historií. Množství starých hradů, dodnes užíva
ných romantických sídel, historická města, kláš
tery, památníky. Vstupné bohužel pro našince 
většinou závratné. Všude informační centra, kte
rá návštěvníkům srozumitelně předkládají vše, 
čím se kraj může pochlubit, od přírodních pozo
ruhodností po historické události a místní legen
dy. Na každém kroku počínaje hranicemi skotská 
hrdost, národní sebevědomí, skotský tartan 
a dudácká píseň, skotská vlna, skotská whisky. 
Jediné místo neposečené trávy - úmyslně zarostlý 
pruh golfového hřiště. Cesty pro turisty (pěších je 
málo, zdejší styl cestování se nejčastěji drží mo
delu automobil a nocleh typu „bed and break- 
fast") jsou značené v horách a např. na vrcholy 
skotských „třítisícovek" (rozuměj 3000 stop, ta
kových vrcholů je v zemi na dvě stě). V krajině 
pastvin je možné projít přes ohrady, jimiž je kraj 
rozdělen na území jednotlivých stád. Země vlh

kého a vrtkavého počasí, zcela slunný den při
chází málokdy. Zastihnout slunečno v Glencoe 
nebo na ostrově Sky je úchvatné, ale dosti ne
pravděpodobné. Nocování pod širákem lze volit 
jen s notnou odvahou, dvakrát jsme zažili natolik 
větrnou a deštivou noc, že ani náš stan renomo
vané značky nevydržel a popraskal v konstrukci. 
K nezapomenutelným zkušenostem patří i návště
va palírny whisky. Nejen pro zážitek vidět zblízka 
unikátní tradičnívýrobu, ale také pro poznání úcty 
lidí k tradici, k práci a umu svých předků, pozná
ní vztahu lidí k majetku (nejen bohatství a zdroj 
prostředků, ale též závazek vůči společnosti, kra
jině a vlastním potomkům). Jednání lidí je velmi 
vzdálené naší oblíbené anonymitě. Každý 
se s vámi osobně vítá, každý se představí. Na
příklad i s průvodkyní v destilérii se každý 
ze skupiny vzájemně představil a vyměnil obvyk
lé zdvořilostní fráze. Českou republiku a Prahu 
tady lidé dost znají.

Skotský skauting, jak jsme z naších letmých 
setkání stačili zaznamenat, se nám jevil více re
kreační než náš. Na pozadí dokonalého hygie
nického zázemí a technických vymožeností jaksi 
méně romantický, zbavený mystiky táborových 
ohňů a hřejivého pocitu drsného přežití za hrani
cí civilizace. Taktéž styl soužití našich německých 
přátel provozujícího činnost podobnou českému 
rodinnému skautingu je od našeho programu 
odlišný - mnohem více rekreační. Z našich pod
niků se vracíme domů značně znavení fyzicky 
i duševně, ale spokojení, že časově vše klaplo 
a splnili jsme ten a ten plán, že na své si přišly 
děti a že rodiče udělali krůček k rozšíření vlast
ních obzorů. Naproti tomu němečtí oidskauti 
a jejich rodiny se scházejí, aby strávili příjemný 
čas mezi přáteli, aby prožili víkend bez velkého 
stresování a hlídání času. Přes týden vykonávají 
náročná povolání a v neděli si chtějí odpočinout. 
Dle jejich názoru prý k obdobnému typu rodin
ného skautování též jednou dospějeme. Možná 
ano, ale za svoji osobu mohu říci, že se budu 
zuby nehty bránit.

Definitivně skončila naše „skautská rodinná 
výprava" za moře. Konkrétní rady a materiály 
můžeme předat všem, kdo se nám chtějí ozvat 
a návštěvu země zelených pahorků uskutečnit.

Beruška

DO EVROPY
na
zkušenou

Vzpomínáš? v minulém čísle, a předminulém... 
Ano, výborněl Program Evropa Pro Tebe! Za to, 
že jsi takový dobrý hadač, máme pro tebe po
kračování. A dnes to bude BOMBA!

Občas přijde do tvého života zlom. Odmatu
ruješ a nechce se ti ještě do práce. Nebo ses 
nedostal na vysokou školu a chceš to zkusit příští 
rok znova. A nebo chceš prosté poznat svět, pro
cvičit jazyk. Sleduj, co ti nabízí Evropský program 
pro dobrovolníky (European Volunteer Program- 
me)!

Významnější evropská skautská centra nabí
zejí volná místa ve svých programových týmech 
cizincům. Většinou jde pouze o letní sezónu, ale 
v několika centrech můžeš pracovat celoročně. 
U nás se pojem „dobrovolník" v tomto smyslu 
příliš neužívá. Ale uvidíš, že to pro nás není nic 
nového. Jako dobrovolník pracuješ za stravu

a za byt šest dní v týdnu, někdy i za minimální 
kapesné. Cestovné, kapesné a pojištění je ve tvé 
režii. Různá centra dále poskytují různé výhody. 
Jeden večer v týdnu společnou zábavu v režii cen
tra, volné lístky na lyžařský vlek či výlet zadarmo. 
Liší se i délka pobytu dobrovolníků v centru - 
od 2 týdnů až po 3 měsíce. A co má dobrovolník 
na práci? Všechno, co souvisí s provozem cent
ra - připravuje hry pro skautské hosty, prodává 
v obchodě, vaří pro ostatní, myje záchody...

Ale práce v centru ti přinese daleko víc než pra
covní a jazykovou zkušenost. Velmi dobře po
znáš své kolegy z různých zemí světa, ze kterých 
se stanou přátelé na celý život. Naučíš se tole
ranci k různým lidem a názorům. Dostaneš něco, 
co se dá jen těžko popsat - jakousi lekci skautin
gu pro všední den. Věř mi, za tu zkušenost to 
stojí, A stále je tu něco navíc, proč si to nesmíš 
nechat ujít. Dostaneš pracovní tričko s logem 
centra.

Není to príma?! Znám rovery a rangers, kteří 
dělají různé pochybné brigády v zahraničí či pra
cují jako au-pair. Možná, kdyby věděli, že tu exis
tuje tahle možnost, raději by se svěřili do skaut
ských rukou. Všechny informace jsou ve žluté 
příloze brožury „Kde přebývat v Evropě", se kte
rou jsme tě seznámili v čísle 7/98, A bonbónek 
nakonec? Centra s mezinárodním programovým 
týmem budou fungovat brzy i u nás. Jen sleduj, 
co se děje na Mlýně a Prknovce!

Aladin & odbor pro výchovu roverů

WAGGGS
a příprava 
dívek pro 
život

Od počátku své existence se dívkám ve skaut
ském hnutí dostávalo možnosti se scházet, učit 
se organizovat, získávat sebedůvěru, řídit vlastní 
projekty a stát se vedoucími. Ve světé,,kde větši
nou rozhodují muži, vychovalo naše hnutí mno
ho žen schopných se uplatnit.

Ačkoliv jsou v mnoha zemích právně zajištěné 
stejné podmínky pro muže jako pro ženy, 
na mnoha místech je to jen formální rovnopráv
nost. Komise Spojených národů pro ženskou 
otázku zjistila, že „ženy tvoří polovinu světové po
pulace, odpracují dvě třetiny pracovních hodin, 
dostanou jednu desetinu světového příjmu a je
nom jednu setinu světového majetku".

Příprava dívek na službu společnosti je podle 
vyspělosti státu velice různorodá. Jednotlivé ná
rodní organizace věnují pozornost životnímu pro
středí, prevenci závislosti na drogách, výchově 
pro rodičovství. Připravují skautky na jejich pro
fesionální dráhu. Někde skautky učí základům hy
gieny a zdravovědy, jinde pomáhají v dětských 
domovech i v domovech pro staré lidi. V sezna
mu činností najdete i kursy pro negramotné, ne
chybí ani uklízení v nemocnicích, čištění parků, 
sázení stromů, pomoc postiženým přírodními 
katastrofami nebo válkou.

Podle posledního vydání informační brožury 
„Girl Guiding/Girl Scouting A CHALLENGING 
MOVEMENT" je posláním WAGGGS umožnit dív
kám a mladým ženám stát se zodpovědnými 
občankami světa.

Podle informační brožury WAGGGS V M.



STAL BY SE STRÝČEK

Příběh rodiny Adamsovy patrně znáte z filmu. Podvodník se vetře 
do rodiny jako dávno ztracený příbuzný, avšak po nějakém čase do
jde k jeho proměně - najednou zjišťuje, že do rodiny skutečně patří, 
že je opravdu pohřešovaným strýčkem Festerem.

Možná jste již také prožili něco podobného - v cizím prostředí, ve 
skupince neznámých lidí, jste najednou zjistili, že nejste mezi cizími. 
Jako byste mezi ně patřili už odedávna. Zkuste si nyní vybavit, jak na 
vás působila atmosféra té skupinky a to. čím vás nejvíce ovlivnila, že 
jste se začali cítit jako doma, jako mezi svými.

A teď se vžijte do role nováčka ve vašem oddílu. Jak se bude cítit? 
Zjistí, že je „doma", že je mezi svými? A nebo budou jeho pocity jiné?

Abychom se v oddíle (ale v podstatě se to týká jakéhokoli spole
čenství) cítili dobře, měl by nést několik znaků:

- každý člen má své nezastupitelné místo, pro své znalosti a do
vednosti a má dostatek prostoru, aby tyto své znalosti a dovednosti 
mohl rozvíjet

- společně rozvíjet tradice oddílu, slavit svátky (napřilrlad vstup 
do oddílu, slib, narozeniny,.,.)

- společně dávat svému okolí najevo, že být skauty má smysl, že 
má smysl chodit do skautského oddílu

- společně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují (a nezapo
mínat přitom na přírodu a její ochranu)

Předchozí čtyři znaky dobrého oddílu jsem opsal z jednoho člán
ku o tom, jak by měla vypadat křesťanská obec, jak by měla vypa
dat církev. Blíží se Letnice, svátek, který je v křesťanské tradici sla
ven jako památka na okamžik, kdy vlastně církev vznikla. Jak slaví
te památku vzniku vašeho oddílu nebo střediska?

Zamyslete se nad tím, zda váš oddíl nese výše uvedené čtyři 
znaky. A zkuste se svými svěřenci rozjímat nad tím, jak by se strý
ček Fester zachoval, kdyby přišel k vám do oddílu. Stal by se vaším 
bratrem, a nebo by odešel a zůstal podvodníkem?

Marek

Střípky z kultury
Filosofie jako pohádka
Spisovatel Jostein Gaarder (8. 8.1952)

Donedávna neznámý norský učitel filosofie na vysoké lidové škole, kte
rý již od roku 1987 vydává knihy pro děti, se v poslední době představil 
třemi tituly, které zaznamenaly velký čtenářský úspěch v mnoha zemích - 
Sofiin svět - román o dějinách filosofie (česky 1995), Tajemství karet (česky 
1997), Vita Brevis (česky 1997). Za první dvě jmenované obdržel prestižní 
literární ceny.

Gaarder velmi netradičním způsobem spojuje filosofické disputace 
a krásnou literaturu plnou napětí a tajemství. Jeho výklad dějin filosofie 
v Sofiině světě se rozhodné nezařadil mezi suché a těžkopádné práce ka- 
binetních vědců. Úvahám o smyslu života, o Bohu, záhadách vesmíru 
a místu člověka ve světě dává podivuhodnou lehkost a laskavost.

Gaarderovy knihy však nejsou pouze chytrým zamyšlením, ale i strhují
cím příběhem, od kterého se nemůžeme odtrhnout často ani po půlnoci. 
Jeho zvláštní styl kompozice dodává dílu potřebného dramatického spá
du. Dva děje, které jsou střídavě vyprávěny se zdají být zpočátku zcela 
samostatné, čtenář však postupně začíná tušit souvislosti. Tajemné naráž
ky překvapivé náhody ho dovedou k nenadálému rozuzlení, v němž se oba 
děje spojí. Tak se v Tajemství karet propojí příběh dvanáctiletého chlapce 
hledajícího se svým otcem ztracenou maminku s neštěstím námořníka Fre
da, který roku 1790 ztroskotal na záhadném ostrově. Gaarderovy knihy 
jsou živé právě pro tyto skoro až pohádkové motivy.

Poslední z titulů přeložených do češtiny - Vita Brevis - je jeho první kniha 
určená dospělým. Jde o nový pohled na filosofické názory svátého Au
gustina, o kterých se dozvídáme z vyprávění o jeho osudové lásce.

Gaarderovy knihy jsou výzvou k hledání odpovědí na otázky po smyslu 
naší existence. Zpracovává tedy otázky, které jsou stejně staré jako samo 
lidstvo.

Amazonka

Aneb skaut na zamini
„Od prvních týdnů ve Francii se na mě valily události jedna přes druhou. 

Nemohu se nezmínit o světovém sněmování skautského hnutí v Paříži kon
cem července, na které jsem byl spolu s dalšími kolegy z diplomatického 
sboru pozván, neboť dvanáct nových svazů, z Afriky, ale i ze střední Evro
py, bylo přijímáno do tohoto hnutí. Když jsem viděl na pódiu v čele česko
slovenské delegace známého českého psychologa profesora V. Břicháč-

ka, který za nově přijatý československý svaz přebíral diplom, měl jsem 
radost, neboť to byl můj téměř spolužák z píseckého gymnázia, se kterým 
jsem po válce skautoval. Přišel za mnou, abych zprostředkoval pozdravný 
telegram našeho prezidenta tomuto světovému skautskému shromáždě
ní, řada státníků své pozdravy poslala a některé byly čteny. Zorganizovat 
to během dopoledne bylo tenkrát při Havlově vytížení nemožné, tak jsem 
ten telegram napsal sám, poslali jsme to z velvyslanectví kurýrem jako 
„právě došlé" a odpoledne už to bylo přečteno. Tímto to panu prezidento
vi oznamuji," (In: Jaroslav Šedivý: Černínský palác v roce nula). Ke vzpo
mínce našeho ministra zahraničí a někdejšího velvyslance v Paříži z léta 
1990 chci dodat toto: byl to právě V. Břicháček, kdo mi v roce 1993 
na Křemešniku říkal, že my (jako skauti) asi nikdy nebudeme mít premiéra 
ze svých řad. Vzpomněl jsem si na něj v prosinci, kdy to na pár dní vypa
dalo, že ministerským předsedou bude jeho spolužák...

Jaroslav Šedivý, Černínský palác v roce nula. Nakladatelství Ivo Želez
ný, 1997

Ježek

William Golding: Dědicové
Střetnutí dvou příbuzných „lidských" druhů - primitivních neandrtálců 

s představiteli rodu Homo sapiens - je námětem Goldingova druhého ro
mánu (1955). Podobně jako ve slavné prvotině Pán much i v tomto románu 
pátrá autor po kořenech zla v nejhlubších temnotách lidského nitra.

Pro rodinu neandrtálců, která se ze zimoviště vrací do své jeskyně nad 
vodopádem, jsou „noví lidé" s holou tváří něčím zcela neznámým a zne
klidňujícím, zároveň však neodolatelně přitažlivým. Tlupa Homo sapiens 
se oproti zástupcům slepé větve lidského rodu již vymanila z harmonického 
objetí s přírodou a v "těch druhých" chlupatých vidí znejisťující a obávané 
ďábly Osudné setkání dvou míjejících se přírodních druhů tak zákonitě 
končí tragicky

Goidingovo jazykové vyjadřování, kdy se vypravěč řadí mezi neandrtál
ce. pohlíží na svět jejich očima a k čtenáři promlouvá jejich jazykem, ještě 
výrazněji podtrhuje velké nepochopitelné neznámo, které neočekávané 
a živelně vtrhne do cyklického života neandrtálců.

Mladá Fronta, 1996 (první vydám)
Mimi



ZA POZNANÍM

Dosud není ve školních učebnicích ani zmínka o romské kultuře, 
romské literatuře a historii. Mají Romové vůbec nějakou?

Romská literatura je teprve čtvrt století „mlacdá". Avšak dříve, než začali 
romští autoři psát, tradovala se ústně bohatá folklórní tvorba, která doslo
va prostupovala každodenní život romských rodin a komunit. Pro formali- 
zované epické žánry, jako např. paramisa (pohádky), byly vyhrazeny spe
ciální kulturní situace, avšak neformalizované vyprávění bylo všudypřítom
né, Je pravda, že vyprávěním se krátila dlouhá chvíle, ale přesto to nebylo 
jen duchaprázdné tlachání. V některých subetnickýoh skupinách Romů se 
pro vyprávění ze života uchoval název divano. Jeden z mnoha historických

v r. 1997. Elena Lacková je první Romka s vysokoškolským diplomem. 
Narodila se v .cikánské osadě" ve Velkém Šariši v r. 1921. Vypráví skuteč
né příběhy z prostředí osad daleko za obcí, kam je za Slovenského štátu 
vyhnaly fašistické zákony. Popisuje neuvěřitelnou bídu nouzových chatrčí, 
bez elektřiny, kanaiizace, kde plotna byla často jediným nábytkem a voda 
se pila z potoka, V těch chatrčích se vyprávělo. Vyprávěly se pohádky, 
příběhy. Natěsnaní posluchači dotýkající se jeden druhého prožívali vítěz
ství dobra nad zlem, záři uskutečněných přání, radost z harmonie, jednoty 
a míru. Krása a harmonie „jiných světů" napájela úctou, moudrostí, krásou 
kultivovaného romského slova i každodenní život tohoto hmotného světa. 
Dokonce i v hlučných hádkách provázených květnatými kletbami, bylo cítit 
hlubinné zázemí vzájemnosti, solidarity, opory v jednotě.

Zvyky a pravidla provázely celý život, A tak alespoň malou ukázku 
z kapitoly .Svátky".

O novoluní jsme měli krásný zvyk. Muži vycházeli ven a s obnaženými 
hlavami se klaněli novému měsíci. Věřili, že jak poroste měsíc, bude se 
rozmnožovat i jejich bohatství.

V některých osadách, jak jsem slyšela, dodržovali podobný zvyk na Nový 
rok a jinde zase na Štědrý den.

významů tohoto původně perského slova znamená .soudní dvůr". V tom
to významu jej sice Romové neužívají, ale přesto zůstává patrný v sociální 
funkci „vyprávěníze života". Vypráví se proto, aby lidé byli informováni, co 
kdo kdy kde zažil, a hlavně, jak se kdo choval. Choval-ii se někdo čestně, 
slušně (pativales), může být hrdý na to, že se o něm vypráví. Raduje se 
i ten, kdo zavdá příčinu ke šprýmovným historkám, protože žerty činí život 
lehčím. Vypráví-li se však o někom proto, že přestoupil etické normy, pak 
je pro ostudu a neúnosný pocit hanby ho vede bud k tomu, aby své jedná
ní korigoval, anebo aby opustil komunitu, která si o něm vypráví, tj. která 
jej obrazné řečeno předvolala před „soudní dvůr", A právě takováto vyprá
vění ze života jsou inspirací pro mnohé romské prozaiky. Navazují tak vlastně 
na nenápadný, avšak významný žánr tradičního folklóru.

Poté, co po listopadu 1989 byla oficiální politika asimilace vystřídána 
oficiálními pokusy uplatňovat vůči Romům zásady zakotvené v listině lid
ských práv a svobod, literární a publikační činnost doslova explodovala. 
V říjnu 1990 bylo založeno Sdružení romských autorů, první romské nakla
datelství a začal vycházet romský tisk.

Kdy se knihkupectví přestanou bát přijímat romské publikace k prodeji? 
Kdy Romové - kromě zatím tenké vrstvy vzdělanců nebo nadšenců - za
člení koupi knížek mezi významné „spotřebitelské" hodnoty? Kdy a jak je 
strach ze skinheadů a diskriminace na trhu práce přestane nutit k tomu. 
aby zájem alespoň o jakés takés přežití jim nepřipadal neslučitelný se zá
jmem o vlastní literaturu? Jak prosadit romskou literaturu do škol?

Pro nahlédnutí do zvyklostí, prvků chování, pravidel života romských 
rodin, pro pochopení odlišností, ale také utvrzení se v tom všelidském spo
lečném, uvedeme několik ukázek z knížky Eleny Lackové .Narodila jsem 
se pod šťastnou hvězdou", kterou podle vyprávění zpracovala a z romšti
ny přeložila Milena Húbschmannová. Knížku vydalo nakladatelství Triáda

j/N.v-

U nás potom klanění měsíci přestalo, ani nevím kdy a jak. Ale dodnes 
nabádají staří, poctiví Romové své děti, aby před Měsícem, před Slun
cem, před Větrem, před Hvězdami neklely a nemluvily sprostě, protože to 
jsou živé bytosti a vyzařují velkou sílu. Kdyby k nim člověk neměl úctu, 
mohla by ho zničit.

Naše babička si nejvíc vážila Ohně. Říkala: „Dítě, dítě, jak bychom my 
Romové přetrvali, kdybychom neměli oheňl" A vždycky, než začala zadě
lávat těsto, hodila trochu mouky do ohně.

Podle textů Dr, Mileny Húbschmannové s jejím svolením 
připravila Jana Pfeifferová (foto archiv autorky)

Nemlčet k tomu, co se událo v Krnově 17. ledna (vypálení bytu 
romských obyvatel, které mělo za následek těžké popáleniny), zna
mená i to, že se začneme zajímat o problémy našich etnicky odliš
ných spoluobyvatel. V roce 1986 píše Elena Lacková na konci své 
knížky: „Ráda bych napsala dobré slovo o pravdě romského srdce 
a vénm, že se dočkám toho, aby se tomu srdci dostalo dobrého 
slova od světa,"



SPOR O ROLFA ZALESAKA
Steaoofi^cíJaomáfeQíi

Následující dopis je reakcí Milana Svobody z nakladatelství Leprez na článek v 7. čísle časopisu Skaut-Junák, kde dle jeho názoru 
byla napadena práce tohoto nakladatelství. Milan Svoboda požádal vydavatele o poskytnutí odpovídajícího prostoru pro obhajobu. 
Tak se i stalo a jeho reakci sl zde v plném znění můžete přečíst. Abychom předešli dalším polemikám na toto téma, uveřejňujeme na 
následujících řádcích také oficiální stanovisko vydavatele k této věci tak, jak bylo tlumočeno i Milanu Svobodovi.

1. Uveřejnění zmíněného článku v dětském časopise považujeme za 
ne zcela vhodné a toto bylo prodiskutováno i s šéfredaktorem časopisu 
Skaut-Junák. Místo pro takovéto sdělení vidíme v časopisu Skauting.
2. S názory na ořezané ilustrace na okrajích stránek a na větší pozor
nost kvalitě ediční práce bezvýhradně souhlasíme, pouze se domní
váme, že mohla být zvolena umírněnější forma pro toto sdělení.

3. Nepovažujeme našeho redaktora za opisovače cizích názorů, ne
boť použil obvyklý způsob citace z recenze, která byla dodána redak
ci (nikoli opsána z Wampumu),
4. Nechceme, aby tato polemika, která začíná přerůstat v osobní spor, 
byla dále řešena na stránkách našich časopisů, a proto ji považuje
me tímto za uzavřenou.

Roman Šantora, ředitel TDC

l v i

V minulém čísle časopisu SKAUT-JUNÁK byl zveřejněný článek 
s názvem Poslední dobrodružství Rolfa zálesáka, jehož obsahem 
měla být recenze knihy ROLF ZÁLESÁK, vydané nakladatelstvím 
LEPREZ koncem minulého roku. V závěru článku se autor pokouší 
hodnotit nejen knihu, ale i práci nakladatelského kolektivu. Pokud 
jako vydavatel a nakladatel této knihy reaguji na tento článek 
v časopise Skauting, v kterém nebyl publikován, je to proto, že se 
domnívám, že takovéto články do časopisu pro mládež (pokud jej 
ovšem redaktor považuje za časopis pro mládež) nepatří.

Jelikož p. Šimůnek podstatné části článku opsal z recenze MUDr. Kožíš
ka zveřejněné v časopise WAMPUM, ani já nebudu vymýšlet vymyšlené 
a použiji ke svému vyjádření některé části svého vyjádření dr. Kožíškovi.

Začnu tím nejjednoduším, t.j. k vydání použitým překladem Křišfana 
Béma na který se autor článkb upnul a který srovnává s překladem 
B. Nekovařika z vydání v roce 1925, což vzhledem k značnému časovému 
odstupu je nejspíš srovnávání nesrovnatelného. Nebudu popírat, že jsem 
oba dosud u nás vydané překlady nesrovnával, mimo jiné i proto, že jsem 
to nepovažoval za nutné. Pokud jsme k vydání použili uvedený překlad, 
pak to bylo nejen proto, že se jednalo o poslední překlad, který mnohem 
víc odpovídal současnému jazyku, době i požadavkům, ale i proto, že 
nám byl doporučený od osob, které je možné považovat za odborníky 
nejen díla E. T Setona, ale i po stránce literárních i stylistických úprav. Jsem 
přesvědčený, že přes veškeré připomínky autora článku by při použití jím 
obhajovaného překladu B. Nekovařka, i v případě jeho jazykové úpravy, 
protestovalo proti jeho použití značné množství čtenářů z důvodů nejen 
archaického slovosledu, ale i mnoha zavádějících a dnes jíž překonaných 
pasáží. To ostatně, i když nepřímo, při hodnocení překladu B. Nekovařka, 
uvádí jak dr. Kožíšek, tak p. Simůnek. To samé je možné říci i o původních 
ilustracích. Navíc jsou nereprodukovatelné. Názor, že překlad Křišfana Béma 
byl cenzurovaný ap., odmítám brát v úvahu a naopak ho považuji za zavá
dějící, protože je všeobecně známé, že v r. 1969, kdy byl tento překlad 
poprvé knižně publikován, ve skutečnosti žádná cenzura neexistovala.

Je všeobecně známou skutečností, že žádný překlad nemůže být do
slovný a že je také určitým uměleckým ztvárněním obsahu knihy překlada
telem. Navíc, to co bylo platné a zajímavé před mnoha lety, již zdaleka 
nemusí být tak platné a zajímavé pro současnou generaci. Důležité je, aby 
přes veškeré tyto skutečnosti překladatel dokázal zachovat i pro součas
nou generaci smysl i obsah knihy a to se mu, nejen podle mého názoru, 
podařilo. Navíc jsem přesvědčený, že pokud byohom takto porovnávali 
např. první vydání Babičky od B, Němcové s posledním, došli bychom 
k obdobnému poznání, a presto si nikdo nedovolí hovořit o neúplném, 
vykradeném, nebo materialisticky laděném vydání.

K otázce chybějící tzv. duchovní dimenze, která podle autora článku 
byla z knihy vědomě vypuštěná, si dovoluji podotknout, že I na to mohou 
být rozdílné názory. Přestože považuji bibli i náboženství za základ veškeré 
kultury, nemohu pominout ani to, že právě v duchu tzv. duchovních dimen
zí byl upálený Mistr Jan Hus, že v jejich duchu byla proti našemu národu 
vedena křižácká válka, že v tomto duchu pálili jezuité v čele s Koniášem 
české knihy a že v tomto duchu byla nucena odejít z vlasti první velká 
emigrační vlna v čele s vynikajícím pedagogem a filozofem J. A. Komen
ským atd., atd. Možná právě proto a navíc i ve světle pozdějších poznatků 
a zkušeností z období jak nacistické, tak komunistické totality, kdy opět 
v nějakém „duchu" byla nejen potlačována svoboda, ale i vražděni a věz
něni neviní lidé, jsem na podobné slovní obraty i osočení alergický.

V závěrečné části článku se p. Šimůnek pokouší hovořit o poctivé práci, 
kterou máme každý vyžadovat a vydání Rolfa zálesáka nakladatelstvím 
LEPREZ hodnotí jako „okradené a vykuchané" a celkově jako odbytou 
práci. Nemíním p. Šimůnkovi tento názor vyvracet. Nevím jak on, ale já se 
domnívám, že největší ohodnocení práce je jak v našem, tak v jeho přípa
dě počet čtenářů a odběratelů. Pokud se podle tohoto kritéria pokusím 
srovnat cca 4500 prodaných výtisků Rolfa zálesáka s cca 3100 prodanými 
výtisky časopisu SKAUT-JUNÁK, s výjimkou citátu „zloděj volá chyťte zlo
děje" necítím žádnou potřebu se k této otázce vyjadřovat.

Nakladatelství LEPREZ začalo svou činnost v roce 1992 a od té doby 
vydalo téměř třicet titulů knih, o kterých rozhodně není možné říci, že by 
patřily mezi vysoce komerční. Naopak, právě v období, kdy různá, ať již 
nová nebo stará nakladatelství, začala ve velkém vydávat vysoce komerč
ní literaturu, vytvořením edice Knihy táborového ohně, kterou tvoří dobro
družné knihy pro mládež výhradně od našich autorů, jsme začali vydávat 
autory, o kterých jsme byli přesvědčeni, že jejich díla mají své stálé místo 
v naší dobrodružné literatuře pro mládež, ale neměli a dosud ani nemají 
svá místa v našich nakladatelstvích. Jednalo se o díla Jaroslava Nováka- 
Braťky, Františka Lva, Miloše Kosiny, Jaroslava Svojšeho a dalších. Později 
jsme v této edici začali vydávat knihy nejen od Miloše Zapletala a Svato
pluka Hrnčire, o kterých je možné říci, že jsou již nejen známí, ale i vynikající 
autoři, ale i od dalších, nových, neznámých autorů jako např, Jiří Schwem- 
lein-Hogan, Hubert Janovský, kterým jsme vydali jejich první romány. 
V záloze máme i další nové autory. Přestože v době, kdy jsme s touto edicí 
začínali, nám kdekdo předvídal brzký zánik, k dnešnímu dni jsme v této 
edici vydali 22 řádných + tři mimořádné svazky v nákladech od 10 000 do 
6000 výtisků a máme všechny důvody proto, abychom se domnívali, že si 
tato edice již vydobyla své místo nejen na knižním trhu, ale i mezi čtenáři 
dobrodružné literatury. Obdobné to bylo i s Velkou encyklopedií her od 
Miloše Zapletala, nebo metodicko-beletristickým titulem Mirko Vosátky 
Z denilíu kapitána, jehož rukopis před vydáním v našem nakladatelství 
prošel několika nakladateli, kteří od jeho vydání právě z komerčních důvo
dů odstoupili,

K vydávání souborných spisů E. T Setona jsme přistoupili s nejlepšími 
úmysly rok po uvolnění autorských práv, kdy jsme viděli, že žádné nakla
datelství o toto souborné vydání nemá zájem. Našim cílem a snahou je 
seznámit s dílem E. T Setona i současnou mladou generaci. Na druhé 
straně, a to snad uzná každý, kdo trochu zná současný knižní trh, vydání 
každého takovéhoto titulu je značně riskantní a nikdo není schopný od
hadnout, nakolik to bude nebo nebude podnik finančně ztrátový nebo vý
dělečný, Pokud jsme vydali první svazek, Rolfa zálesáka, v překladu Křiš
fana Béma, o kterém přes záporné stanovisko MUDr. Kožíška i jeho opiso- 
vatele p. Šimůnka jsme přesvědčeni, že je dobrý, potom to bylo také pro
to, že nový překlad by znamenal nejen časové zpoždění, ale i vyšší cenu 
knihy. Na vydání dalších svazků jsme se již před tímto vydáním dohodli 
s Milošem Zapletalem o provedení nových překladů.

Přes veškeré takovéto, sice rádoby objektivní, ale ve skutečnosti osobní 
výpady, zadostiučiněním a uznáním pro nás je stálý zájem čtenářů i knih
kupců a jejich kladné ohlasy nejen na všechny dosud vydané knihy, ale 
i na Rolfa zálesáka, včetně dotazů na pokračováni této edice sebraných 
spisů E. T Setona.

Závěrem bych p. Šimůnkovi přál v jeho časopise alespoň takový pravi
delný počet čtenářů a odběratelů, jako mají námi vydávané a jím kritizova
né knihy.

Milan Svoboda
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SchůzkaPřed osmi roky založil Norbert Žofák - Norek romský skaut
ský oddíl. „Prošel jsem si tehdy určitou životní krizí," vzpomí
ná, „a to mne přivedlo na myšlenku pomáhat těm, kteří se musí 
vyrovnávat s životními problémy. A potom jsem si uvědomil, že 
nejvíce problémů mají Romové."

Tak vznikl v Kladně 3. oddíl Jilo (Srdce). Na první tábor v Litoměřicích 
jelo čtrnáct dětí a dvě pomocnice. Postupně se přidali další nadšenci pro 
práci s romskými dětmi a dnes se na vedení oddílu podílí další čtyři činov
níci a činovnice. Všichni ve vedení oddílu jsou věřící. Jak říká Norek, víra je 
pro jejich práci velice důležitá. Ale nikoho k ničemu nenutí.

Do oddílu také dnes nechodí jenom romské děti. Jak říká Norek, po
slední dobou přibylo i „gadžů" ■ například spolužáků a spolužaček dětí ze 
zvláštní školy (do zvláštní školy chodí dvě třetiny romčat z oddílu a třetina 
„gadžů").

Do zvláštních škol se u nás bohužel dostává značné procento romských 
dětí, které sice mají dostatek schopností na to, aby chodily do školy nor
mální, ale neumí pořádně česky. Ze statistických údajů vyplývá, že třetina 
předškolních romčat mluví pouze romsky. V pedagogicko-psychologic- 
kých poradnách potom mají psychologové problémy se s nimi dorozu
mět.

Vlčata mají schůzky každý týden v klubovně a jednou měsíčně jezdí na 
výpravu. Schůzku zahajují Velkým vytím a potom jim Norek krátce řekne, 
čím se budou na schůzce zabývat. Program oddílu je ovlivněn některými 
zvláštnostmi. Tak například docházkou. Docházka romských dětí není ni
jak slavná (ale to se týká i docházky do školy). Tím, že část dětí je ze 
zvláštní školy, stěží je lze naučit to, co jiné děti. Je problém s tím, aby si 
vedly samy zápisník (nejen vlčata). Takže v oddíle se spíše děti ještě dou
čují psaní. Norek vypráví, že měl v oddíle dvanáctiletého chlapce, který se 
ho jednou zeptal, jak se na hodinách pozná, kolik je hodin. Také se stává, 
že děti z oddílu na čas vypadnou, protože odejdou do dětského domova. 
A nyní přibyl problém další - ubylo dětí, které odešly s rodiči do zahraničí.

Nyní na schůzkách vlčata s Norkem probírají podmínky k nováčkovské 
zkoušce. Je trochu jiná než ta oficiální. To proto, že některé věci nejsou pro 
romské děti z oddílu tak samozřejmé jako pro jiné děti.

Ve spolupráci s Organizaci pomoci ohroženým dětem se proto starají 
také o předškolní děti ve stáří od tří let. To aby se jednou mohly dostat do 
normální školy. A samozřejmě je to i výchova dorostu pro oddíl.

Oddíl má nyní tři družiny: skautky, skauty a vlčata. Oddělení od skautů 
vlčatům prospělo. Mají ted program, který jim Norek může „ušít” přímo na 
tělo. Je jich sice málo, ale vzhledem k tomu, že Norek učí zpěv ve zvláštní 
škole, očekávají zanedlouho přírůstek.

Ale s romskými dětmi nejsou jen pozitivní zkušenosti. „Po určité době 
jsem zjistil, že mezi Romy jsou také pěkní kradači," říká Norek. „Přišli jsme 
o hodně věcí. Vykradli nám klubovnu - vzali si jen hudební nástroje, nic 
jiného. Ale byly to elektrické varhany, dvanáctistrunka a nová kytara."

Navíc, rodiče z romských rodin, které jsou na tom dobře, které mají 
pravidelný příjem, nechtějí dětem dovolit chodit do romského oddílu, pro
tože mají strach, že by se tam jejich děti zkazily.

Kromě her je velká část programu vyhražena zpěvu. Pro Romy je hudba 
a tanec velmi důležitá. A protože vedení oddílu chce rozvíjet romskou identi
tu svých svěřenců, je romské hudbě a romským písničkám věnován velký 
prostor. Vlčata mají ráda především pohybové písničky. Navíc prostřednic
tvím českých písniček se romské děti učí česky způsobem, který je velmi 
baví. Norek nyní sestavuje zpěvníček. Nejen pro potřeby oddílu, ale také 
pro všechny, kteří chtějí pracovat s romčaty.

Tábor
Na tábor pojede celý oddíl na poslední dva týdny prázdnin na oblíbené 

tábořiště na Štírečku u Sedlčan. Sice by raději jeli v jiněm termínu, ale po 
vzájemné dohodě s ostatními oddíly, které toto tábořiště využívají, jedou 
až jako poslední. Sice se snaží dbát na hygienu svých svěřenců, jak to jde, 
aie vzhledem k hendikepům, které některé z dětí mají (např. pomočování, 
ap.) a přes všechnu péči, je tábor ke konci poněkud cítit.

S pozdním odjezdem na tábor čeká vedoucí jedna velice nepříjemná 
záležitost - získat od rodičů příspěvek na tábor. I když se snaží, aby táboře
ní bylo co možná nejlevnější, jsou dva týdny před odjezdem pravým utrpe
ním. Znamená to obejít všechny rodiče. Obvyklá odpověd je: „Přijdte zít
ra." Pak se vůdce třeba doví, že má přijít až po výplatě a když přijde v 
daném termínu, zjistí, že rodina je sice po výplatě, ale že již peníze stačili 
utratit. Naštěstí část dětí, které jedou na tábor, je z dětského domova a 
tam takovéto problémy odpadají. Bez větších problémů také dostanou



peníze od „gadžů". Jenže oddíl potřebuje financí více - například pro první 
tábor sháněli dětem spacáky, dnes obvykle kupují dětem kroje. Je totiž 
nemyslitelné, že by většině dětí rodiče kroj pořídili.

„Program tábora je asi obvyklý jako na jiných skautských táborech," 
ři*ká Norek. „Dopoledne máme vyhražené především práci, případně se 
učíme něčemu novému, odpoledne se jdeme vykoupat, pokud podmínky 
dovolí, a potom máme program rozdělený podle zájmových skupinek. Pří

rodovědci jdou do lesa a učí se něčemu z přírody, jiní trénují zpěv písniček 
nebo se učí hře na kytaru. Další skupinky se věnuje kreslení a někteří také 
dělají keramiku."

Tábor je pro skautování romských dětí nesmírně důležitý - jediné zde je 
možnost je něčemu soustavně učit. Docházka během roku na akce oddí
lu, jak už bylo řečeno, není pro romské děti důležitá - jednou přijdou, jed
nou nepřijdou. Na táboře se také děti setkávají s lidmi, kteří nemají s Romy 
tolik negativních zkušeností jako lidé v Kladně. Už jenom to, že dětem 
nikdo nenadává, se výrazně projeví na jejich chování. Během prvních tří 
dnů se z nich stanou úplně jiné děti.

Norek zkušenosti z táborů shrnuje: „Kdyby tábor trval dvakrát tak dlou
ho, nevadilo by to. Posledně, když jsme z tábora odjížděli, děti plakaly."

Práce kladenského romského oddílu je v mnohém průkopnická. Jeho 
vedoucí jdou cestou, po které dosud nikdo nešel. Snad někdo může na
mítnout, že nám, skautům, jde především o elitu, tak proč se věnovat dě
tem ze zvláštních škol. Jenže máme také sloužit - Bohu, bližním a sobě 
samým. A tuto službu naši bratři a sestry z Kladna naplňují, jak nejlépe 
dovedou.

Marek Bárta (foto Terma)

Vlajka 3. oddílu
Jilo vychází z romské vlajky

Na romské vlajce jsou dva pruhy: spodní je zelený, horní je modrý.
Proč zelený? Protože Romové chodili po zelené trávě, do trávy sl sedali, 

na ní též spali. Země a tráva jim daly sílu a zdraví.
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Modrá barva nahoře je jak čisté letní nebe. Když Romové vzhlíželi vzhů
ru, jejich pohled nenarazil na zed nebo na strop, ale letěl ještě výš, až 
k Božím čistým nebesům.

Uprostřed vlajky je kolo, kterému se ři1<á Dharma čakra.
Co toto kolo znamená?
Za prvé: to, co uděláš, vrátí se ti zpět -  tak, jak se točí kruh. Za dobro -  

dobro tě čeká. Když budeš činit zlé, tvá špatnost dopadne zpátky na tebe. 
Může to být už zítra, možná, že za rok, možná až za deset let, ale co je jisté 
-  a tomu věř -  určitě tomu neujdeš.

Za druhé: jednou jsi nahoře, podruhé jsi dole. Není takového dne, po 
kterém by nepřišla noc, a není takové noci, po které by nenastal den. Štěs
tí a neštěstí jsou jako sestry, co jedna druhou nikdy neopustí. Proto, když 
jsi dole, nezoufej, nervi si vlasy, neboť šťastné dny se navrátí. Ale též, po
kud jsi nahoře, nepovyšuj se, nemysli si: není lepšiíio nade mněl Já jsem 
pánem! Jsem lepší než ostatní!

Není to pravda. Tvé kolo se stočí dolů, ani nepostřehneš kdy. Všechno 
pomíjí, jen Bůh zůstává. Každý, kdo se narodí, musí zemřít. Jestliže se 
ženeš jen za tím, abys měl co nejvíc peněz, co nejlepší auto, dům, krás
nou milenku, aby ses oblékal jako boháč -  věříš snad, že si všechno bo
hatství vezmeš s sebou, až přijde smrt odvát tvou duši na onen svět? Ne. 
Víš, co si můžeš s sebou vzít? Jen dobro, které jsi prokázal jiným lidem na 
Zemi. Podle toho tě bude Bůh soudit.

mmim m.
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Co vlastně jsou speciální 
olympiády?

lečnost sí zvykla posuzovat a hodnotit člověka především podle dosaže
ných úspěchů a vítězství. Ve světle tohoto pohledu se lidé s mentálním 
postižením dostávají ne vlastní vinou do nepříznivé situace, a jestliže toto 
hodnocení platí obecně ve všech oblastech lidské činnosti, ve sportu se 
pak stává dosažení vítězství či sportovního rekordu, často za každou cenu, 
mnohdy bohužel jeho jediným smyslem. Při takovém pojetí sportu se mů
žeme setkat s názorem, že Speciální olympiády mají více poslání sociální 
než sportovní. Není to pravda, což dokazuje i skutečnost, že Hnutí Speci
álních olympiád je uznáno Mezinárodním olympijským výborem a je opráv
něno používat termín „Olympiáda".

Cílem Speciální olympiády je umožnit co největšímu počtu lidí s mentál
ním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez 
ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je v Speciální olympiádě chápán 
jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozdě
leni zásadné do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nako
nec dostane ocenění a uznání (při vyhlašování výsledků stojí každý spor
tovec na stupni vítězů a dostane bud medaili, nebo stužku za svůj výkon). 
Diky rozdělení do různých skupin tak mohou vyhrát i sportovci s těžkým 
stupněm mentálního postižení. Vedle vlastní sportovní-hodnoty má tedy 
program SO i význam sociální, neboť sportovcům umožňuje vstoupit do 
uznávaných a oceňovaných rolí závodníků, V neposlední řadě přispívá 
i k obohacení citového života mentálně postižených sportovců a jejich ro
dičů, kteří mnohdy poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít pocit 
úspěchu a radosti.

Speciální olympijské hry
Mezinárodní program SO má svá přesná pravidla i stálé orgány od svě

tových přes kontinentální až po národní. Speciální olympijský program je 
otevřen všem lidem s mentálním postižením, kteří dovršili 8 let a jejichž IQ

□  □ □

2. - 5. července tohoto roku se v Praze uskuteční 3. Česká speci
ální olympiáda, což je sportovní klání mentálně postižených. Odbor 
výchovy roverů byl osloven jednou z pořadatelek, zda by nepomohl 
zajistit alespoň část z 200 dobrovolníků potřebných pří pořádání 
této akce.

není vyšší než 80. Dolní hranice IQ není určena, to znamená, že do spor
tovní činnosti mohou a mají být zapojování i jedinci s těžkým stupněm 
mentálního postižení. Pravidelná sportovní činnost může být vykonávaná 
v 19 letních a 5 zimních disciplínách. Vyvrcholením SO programů jsou SO 
hry, jejichž základní ideou je nabídnout mentálně postiženým společenství 
vzájemné rovnosti, akceptování a respektu. Účast na hrách je umožněna

Program speciálních olympiád pro mentálně postižené založila na sklon
ku 60. let v USA paní Eunice Kennedyová • Shriverová, sestra prezidenta 
J.F. Kennedyho, Uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku 
rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Moderní spo-

všem mentálně postiženým, kteří jsou zapojeni do pravidelné sportovní 
činnosti ve sportovních klubech, nejsou stanoveny výkonnostní limity, ni
kdo není z účasti vyloučen pro nesplnění výkonu. Základním kritériem vý
běru pro účast je celoroční aktivita a snažení jedince. Speciální olympijské 
hry nechtějí být hrami pouze pro sportovně zdatné jedince, na druhé stra
ně však nechtějí tyto sportovce z her vylučovat. Proto jsou závodníci roz
dělováni do maximálně osmičlenných skupin na základě přibližně stejných 
pohybových dovedností, aby každý měl stejnou šanci uspět. Při slavnost
ním vyhlašování výsledků je pak připraveno 8 stupňů vítězů... Tato pravidla 
činí z SO her hry pohody, radosti a dobré nálady. Hry, na kterých vládne 
zdravý duch sportovního zápolení, kde však neúspěch nevede ke smutku 
a traumatům, nebot radost z účasti je právě tak velká jako radost z vítězství; 
zde doslova platí ono známé Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se". Jak říká zakladatelka SO paní E. Kennedyová - Shrivero
vá: Speciální olympiáda je tou nejčestnější olympiádou • není zde žádný 
doping, žádné taktizování, žádné finanční machinace, jde o ryzí sportová
ní,.kdy mnozí sportovci překonávají sami sebe.

Účast na Speciálních olympijských hrách je jistě nevšedním zážitkem 
pro všechny zúčastněné. Přestože jako dobrovolníci budeme pracovat bez 
odměny, kromě vzpomínek na celý život si odneseme i pořadatelské tričko 
a několik drobností od sponzorů. Zdarma dostaneme i jídlo a pití a pro 
mimopražské ubytování. Pokud byste tedy chtěli na začátku prázdnin pro
žít tři dny naplněné nejen krásnými a výjimečnými zážitky, ale i roverským 
heslem „Sloužím", ozvěte se členům Odboru výchovy roverů:

Petře Šamšulové (tel, do práce 0306/25256),
Josému - Josefu Výprachtickému (tel. do zam. 02/24102282. 
e-mail: bobo@junak.anet.cz),
Marce - Markétě Vránové (tel. 02/6512105, e-mail: xvram02@st vse.cz) 
Zde také můžete získat bližší informace. Hlásit se můžete do konce května 

(v červnu proběhne informativní schůzka). Dovršení věku 18 let není pod
mínkou.

A pokud byste náhodou měli chut a čas přijít se alespoň na chvíli podí
vat, všem sportovcům to určitě udělá velikou radost. Na rozdíl od ciziny, 
kde je diváctví a podpora SO prestižní záležitostí, totiž tribuny stadionů, 
kde se koná Speciální olympiáda, bohužel zejí prázdnotou, A tak sportov
cům fandí pouze jejich trenéři, rodiče a dobrovolní pomocníci, což je jistě 
škoda. (Letos budou hry probíhat na Strahově a Slavii.)

mailto:bobo@junak.anet.cz


HRA, KTEROU NEZNÁTE □

Nevím už, odkud k nám do oddílu tato hra s podivuhodným názvem „Barskedy" přišla. Téměř pokaždé se dohadujeme, který 
chlapec ji mezi nás přinesl, avšak ani oddílové kroniky neví nic určitého. Ostatně tajemný původ hry, kterou si prý krátili dlouhou chvíli 
pastevci na zelených paloucích za vesnicí, není ani důležitý. Hra je zkrátka tady, a my se jí bavíme stejně jako její tajemní vynálezci. 
Sotva přijdeme na svých výpravách k nějakému palouku nebo prostranství, o němž dobře víme, že mu naše hra nebude na škodu (viz 
dále), už je celý oddíl v přípravách na „Barskedy".

Každý chlapec (čímž není řečeno, že by tuto hru nemohla hrát i děvča
ta) sl vyhledá starou větev (povaluje se jich všude spousta, nebudeme 
přece lámat větve čerstvé) dlouhou asi metr. Nožem ji na jednom konci 
zašpičatí. Dále vyrobíme .špačka", kousek kladku asi 20 cm dlouhý, 
o průměru asi 4 cm. Potom se rozvineme do velkého kruhu, kde má každý 
z hráčů svou metu - „zahrádku” .

A začínámel Vylosovaný či určený chlapec vezme „špačka", zvolá jmé
no hráče, který stojí od něho v kruhu alespori ob jednoho a hodí špačka 
směrem k němu. Za správný hod se počítá takový, kdy špaček letí k urče
nému hráči v rozmezí mezi koleny a rameny. Hráč, jemuž je určen, se snaží 
svou tyčí letícího špačka odpálit co nejdále, protože - a v tom je ta finta - 
odpálený špaček letí do dálky a hoch. který jej hodil, zoufá a běsní. Musí 
pro něj. V okamžiku, kdy vyběhne ze své mety za špačkem v dálce se 
ztrácejícím, vrhnou se na jeho metu - „zahrádku" jeho spoluhráči a každý 
z nich svou holí i holýma rukama dloubá, ryje, rve. trhá, páčí a doluje kusy 
drnů a země z místa, kde ještě před chvílí byla řádná meta, označená 
třeba chlebnitem. Kutáme zásadně do hloubky, nikoliv do šiíky.

Zdrcený chlapec, majitel zahrádky, jakmile našel ve vzdáleném houští 
ztraceného špačka, se tryskem vrací do kruhu. Každá vteřina je dobrá. 
Většina chlapců totiž stále zápolí na jeho pozemku, kde se snaží urvat pro 
sebe co největší kus. A to je ta pravá chvíle, kdy mysl všech je otupena 
hamižným mamonem. Jejich mety jsou prázdné, bez pánů, Podaří-li se 
olupovanému hráči využít nepozornosti ostatních a zarazit do mety něko
ho z nich svou hůl, má vyhráno. Zahrádka je jeho, stojí na ní. V opačném

případě, nedosáhne-li cizí, neporušené mety (a to je strašné), čeká na 
něho jeho vlastní vypleněná zahrádka.

Hoši se bleskově vrátili ze své loupežné výpravy a vrší nahrabaný hlině
ný majetek do úhledné kupky na své metě.

V prvním případě, to když se vracejícímu chlapci podaří obsadit někte
rou z cizích met, hází do dalšího kola špačka ten, jenž zůstal v zahrádce 
vypleněné. Dojde-li k druhé možnosti, zůstává nadhazovačem chlapec 
z prvního kola.

Často se stane, že špaček není hráčem, jemuž byl určen, zasažen. Byl- 
li hod správný - mezi koleny a rameny, musí pro něj běžet hoch. který 
špačka minul. To je ovšem zase signálem k dalšímu tatarskému nájezdu 
na jeho zahrádku, A samozřejmě může nastat také takový případ, že špačka 
vrhne špatně nadhazovač. Ted pozor! Zachová-li hráč, který má špačka 
zasáhnout, železné nervy a zůstane stát se svou holí v klidu, ani jí nepo
hne, potom pro něho běží nadhazovač.

Kupky hlíny na metách hráčů stále rostou. Mnozí o ně v průběhu hry 
přicházejí, vrhají se však znovu do boje, aby z mety souseda, kde právě 
ted celý oddíl ryje, zatímco on se snaží vylovit špačka z potoka, zahladili 
sami co nejdříve ošklivou díru ve vlastní zahrádce. Jak lehce se dá o na
hromaděný „kapitál" přijít, kolik zábavy a smíchu je možno zažít při „bar- 
skedách", poznáte sami po první hře. Vítěze určujeme tak, že odhadne
me, kdo má největší hromádku hlíny Ten hráč, který má díru v zahrádce 
nejhlubší, samozřejmě prohrál.

Jiří Zachariáš - Pedro (Skaut-Junák 1970)

CHYTRÉ KNIHY
Pindralko a třináct měsíců

Jarmila Hannah Čermáková
Nedávno se mi náhodou dostala do ruky tato knížka s půvabnými ilu

stracemi Zdeny Krejčové. Nepatřím do věkové kategorie čtenářů, k nimž 
se kniha obrací především - k dětem. Mám navíc vlastní mizivé zkušenosti 
se světem, který odkrývá, se světem romské menšiny. Přesto jsem ji pře
četla jedním dechem. Mohla jsme se tak podívat na svůj starý dobrý zná
mý svět z jiného úhlu - očima osmiletého romského chlapce. Spolu s ním 
jsem mohla poznávat jeho rodinu a všechny kulturní odlišnosti Romů, kte
ré často nedovedeme citlivě vnímat. Navíc tyto odlišnosti mohou být často 
pozitivní alternativou v současném světě orientovaném až příliš na výkon 
a konzum. Hlavní hrdina může sice závidět svému kamarádovi ze školy 
vlastní dětský pokoj, ale neměnil by s ním vlastní zkušenost láskyplné péče 
rodičů, pocit spoluodpovědnosti za celou rodinu, vědomí opory a bezpečí. 
Na jeho kamaráda - trošku rozmazleného jedináčka - totiž jeho rodiče občas 
nemají čas.

Očima hlavního hrdiny můžeme poznávat i odvrácenější tvář života - 
břemeno rasové nenávisti a lidské hlouposti, podporované pověrami, kte
ré někdy přiživují legendy bigotního a omezeného náboženského prostře
dí (např, ta, která zcela nekriticky označuje Romy ze kováře hřebů pro 
Kristův kříž). Podívejme se, jak hlavní hrdina vnímá hnutí skinheads:

... Vyběhl ven - a co čert nechtěl, družina holohlavých změnila směr!
Zřejmě dole neuspěli a hledají jinou pivnici... Většina z nich vypadala jako 
kluci, které doma nemá nikdo rád. Kdo je milovaný, je proboha snad as
poň trochu hezký! Ale z holých lebek Jde na něj hrůza jako z holé blbosti... 
Co nedokázal pochopit, že k holohlavým bojovníkům patřila i děvčata. 
Jaké z nich asi vyrostou ženy? A matky? Opravdu jsou na tom světě špatní 
jenom cikáni?..."

Když jsem knížku dočetla, vyrostl ve mně pocit, že by snad měla patřit 
nejen do knihovničky každého třeťáka či čtvrťáka, ale že by si ji měli přečíst 
také učitelé, vedoucí (nejen) skautských oddílů a rodiče. Má totiž šanci 
stát se nejen prvním malým krůčkem ke kultuře, kterou jsme až příliš dlou
ho ignorovali. Může se navíc stát i zrcadlem našeho světa, jehož chod 
máme občas sklon považovat za nejlepší možný.

Vydal Dar Ibn Rushd, Praha, 1997
D. P

Příručka první pomoci
Dr. Sapel Tachakra
Znáte jich dost za ta léta, co jste se svým oddílem zkoušeli v teorii i praxi 

ty nejzákladnější zásady první pomoci. Malé i velké, napsané různými sty
ly. Jenže: uvidíte-li v poličce knihkupectví tuto malou bílou knížečku formá
tu téměř do kapsy, neváhejte. Je totiž psána velmi „po lopatě" a výstižně. 
Autor neplýtvá slovy, ale popíše to hlavní. A co je nejdůležitější - zvláště 
pro ty nejmenší - používá spoustu pěkných a názorných obrázků. (Takový 
obrázek, jak známo, někdy řekne víc než sáhodlouhý výklad.) Dalším ne
sporným faktem je skutečnost, že příručka skutečně vychází ze současné 
reality a jsou tam popsány „průšvihy", které se vám nejčastěji mohou při
hodit (snad kromě předčasného porodu). Je tam popsáno skoro všechno 
od závažných náhlých příhod, přes rány až k omrzlinám, popáleninám 
a úrazům el. proudem. Pěkné ilustrace, praktický formát, výstižný obsah,,. 
No co vám budu povídat, zabavila jsem ji svému studentovi, kterýžto ji četl 
pod lavicí... a pak jsem se od ní nemohla odtrhnout. (Mimochodem: zrov
na pročítal pasáž, co činit, když si slepíte oční víčko s tváří vteřinovým či 
modelářským lepidlem. Tak tedy: nedělejte nic, umyjte to vodou a rychle 
do nemocnice. Hlavně nerozlepovat!)

Vydáno v r. 1997 v Bratislavě Ida



E m PROTI b e z p r á v í

v 7. čísle Skautingu jsem si přečetla článek o šikanování v oddíle. 
Není to jistě jediný případ v našem hnutí, já sama jich znám několik. 
Velice sl vážím vůdce, který dokázal veřejně promluvit o tak závaž
ném problému v souvislosti se svým oddílem.

3. Co dělat, pokud se stanu svědkem šikanování. (Doporučuji spíše vyhie- 
dat pomoc než se snažit sám zasahovat.)
4. Nikdo nemá právo někomu ubližovat.

I

Teprve tehdy, když si problém připustíme a začneme o něm hovořit, je 
možné nalézt řešení. Šikanování v počátečním stádiu zasahuje většinu 
dětské populace a bylo by tedy zvláštní, pokud by se vyhnulo tak velké 
dětské organizaci, jako je Junák.

Největším problémem šikanování je. že lidé, kteří se s ním setkávají, 
o něm vědí velice málo. Skupina postižená šikanováním vytváří nepro
pustnou mlhu, a proto zůstává většina případů skryta. Velká část dětí je tak 
beztrestně fyzicky a psychicky týrána. Beztrestné páchání násilí poškozuje 
morální charakter většiny členů skupiny. Dochází k přehlížení mravních 
norem a vytváření antisociálních postojů. Děti se naučí, že nikdo není scho
pen zajistit ochranu a bezpečnost slabým, a proto nemá vlastně cenu pro
ti bezpráví bojovat. Šikanování naprosto ničí výchovnou funkci skupiny. 
Z těchto důvodů je nutné problém šikanování řešit a snažit se mu před
cházet. Je třeba odstranit bariéru popírání, mlčení a neinformovanosti. 
Několik doporučení k problematice šikanování:

B) Co by měl o šikanování vědět vůdce:
1. Co je to šikanování. (Znalost konkrétních typů a forem.)
2. Jaké děti se stávají agresory.
3. Proč děti šikanují.
4. Kdo bývá nejčastěji obětí.
5. Jaká skupina je pro vznik šikanování riziková.
6. Šikanování je onemocněním celé skupiny.
7. Jaké škody šikanování způsobuje.
8. Je nutné pracovat na vztazích ve skupině. (Pro vznik šikanování je riziko
vý hierarchicko-autoritativní pedagogický styl.)
9. Šikanováním je porušována Úmluva o právech dítěte a trestní zákon.
10. Jak šikanování vyšetřovat.
11. Jak dojít k nápravě.
12. Kde hledat odbornou pomoc.
13. Kde najít další informace o šikanování.

A) Co by měly o šikanování vědět dětí:
1. Co je to šikanování (I neustále opakované pošťuchování jednoho člena 
oddílu může být počátečním stadiem šikanování.)
2. Co dělat, pokud se stanu obětí šikanování. (Je nutné zdůraznit, že žád
né dítě si týrání nezaslouží.)

Doporučená literatura:
Elliottová M.: Jak ochránit své dítě. Portál, Praha, 1995 
Fromm E.: Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha, 1995 
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, Praha, 1997 
Koukolik, R Drtina, J.: Vzpoura deprivantů. Makropulos, Praha, 1996 
Říčan, P: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha, 1995

Trziste napadu
Vlastnoručně vyrobený hrneček

Rádi bychom uveřejňovali vaše nápady a náměty pro činnost oddílů čl družin. Něco, 
co máte vyzkoušené, co patří k tradici oddílu a co jinde určitě nedělají - pište nám!

Jaký bude mít tvar, 
kolik nápadu a originality 
do svého hrnečku vložíš, 
to už záleží pouze na tobě

vejte ve větší nádobě (kbelíku, dřezu) a přikrývejte mokrým hadrem 
a igelitem. Pravidelně ji kropte, aby příliš neztuhla či nevyschla.

Začínáme raději drobnými předměty - knoflíky, korálky zdobenými rýha
mi či vpichy, všelijakými přívěsky.

Pak zkusíme nádobky. Pracujeme pravěkou metodou hliněných váleč
ků, silných 1-2 cm, které spirálovitě nalepujeme na sebe. Spáry dobře 
zahladíme, aby se špatně spojené kruhy při sušení nerozpadly, a také aby 
mezi nimi nezůstaly vzduchové bublinky.

Nádobky sušíme ve stínu alespoň několik dní. Ten nejjednodušší způ
sob vypalování je v zahloubeném ohništi, na jehož dno se naskládá kera
mika, obloží se dřevem a topí se několik hodin. Aby nádobka mohla opravdu 
sloužit, je třeba zajistit teploty nad 800° C, tedy nejlépe v keramické peci (2).

Ve městě jistě najdete keramickou dílnu ve škole, domě dětí nebo vý
robnu keramiky, kde můžete poprosit o vypálení aspoň těch nejzdařilej
ších kousků. Po prvním vypálení můžete nádobky ještě glazovat (3), ba
revně vyzdobit. Glazury jsou vyráběny na různé stupně tavitelnosti kolem 
1000° C a víc - vypalují se nejlépe v elektrické peci s nastavitelnou teplo
tou.

Trochu víc podrobností o keramice a spoustu obrázků k inspiraci najde
te v 9. čísle časopisu Skaut-Junák. Hodně zdaru - a určitě se nedejte odra
dit prvními neúspěchy.

Michala Rocmanová - Káča (foto archiv autorky)

Kdo by nechtěl mít hrneček, který sl sám uplácá z hlíny?
Jestli jste to ještě s oddílem nezkusili, o hodně jste přišli. Je to 

totiž zábava tvořivá, fantazii se meze nekladou.
Můžete začft hned na táboře - zkuste se zeptat místních, jestli nenív okolí 

cihelna nebo hliniště. S „přírodní" hlínou je ale spousta práce - musí se 
důkladně prohníst, nesmí obsahovat organické zbytky... Nejlepší výsledky 
jsou s keramickou hlínou profesionálně připravenou (1). Hlínu přechová

(1) a (3) Keramickou hlínu seženete (i na dobírku) nejspíš v pro
dejnách, které ve Zlatých stránkách pod heslem Keramika inzerují 
materiály. Stojí v průměru i s poštovným kolem 10 Kč za 1 kg. Tam
též lze objednat i glazury, které jsou však dost drahé.

(2) O keramice a jejím vypalování se dočtete např. v pňloze Skau
tingu č. 8-9 a 10 z jara 1996 - Dobrodružství jménem pravěk. Návod 
na postavení polní keramické pece najdete např. v knížečce Miloše 
Zapletala Kouzelné brýle, edice OKO, SNDK Praha 1963.
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Tábor v Chile

Není pochyb o tom, že to je úkol nesnadný, ale na druhou stranu bude 
muset být proveden s naprostou jistotou a včas, tak trochu v „armádním 
duchu". Ačkoliv se o nás ři1<á, že jsme mistry improvizace, v tomto případě 
je třeba na tuto národní zbraň pokud možno zapomenout. Zkušenosti z 
předcházejících výprav ukazují, že promýšlet je třeba vše do důsledků a 
pokud možno do nejmenších detailů. Podsadové stany budou odzkouše
ny na letním táboře účastníků a poté spolu s ostatním materiálem poputují 
lodí na druhou polokouli. Věříme, že všechna jednání o dopravě osob, 
materiálu, ale také se sponzory dopadnou dobře a naše výprava se bude 
moci soustředit na dobrou reprezentaci JUNÁKA.

Snad nejsilnějším dojmem ze všech fotografií či diapozitivů z meziná
rodních setkání je mnohobarevnost. O našich krojích se toho namluvilo už 
hodně. Jednu věc jim upřít nelze. Každý z nás má ten kroj tak trochu jiný. 
Chceme, aby kroje naší výpravy byly jednotné. Kromě tradičních součástí 
kroje se do chilského vedra povezou také košile s krátkými rukávy a čepi
ce basebaliky. Při příležitosti jamboree bude v prodeji také speciální česká 
nášivka. Výdělek z prodeje těchto nášivek bude jedním ze zdrojů financo
vání výpravy.

□  □  □

Náš tábor na jamboree bude vlastně takovým normálním táborem, jako 
každý jiný, který si každým rokem postaví většina našich oddílů. Nebudou 
chybět podsadové stany, vázaná brána, kuchyň, jídelna, společenská míst
nost, vodácký stožár nebo vývěsky. Snad jenom jehlan je na táborech vi
dět dnes už málokdy. Je tu však ještě jeden rozdíl Na tábor se pojede o 
dvanáct tisíc kilometrů dál než každoročně...

Oznámení
Připomínáme, že je nejvyšší čas poslat nám vyrobené dárky či přání, 

která nadělí skautům z celého světa pod vánoční stromeček členové va
šich oddílů (viz. Skauting č. 8). Vědí členové tvého oddílu o tom, jak tako
vé jamboree vlastně vypadá? Jak se právě tobě daří zařazovat „meziná
rodní dimenzi skautingu” do oddílové činnosti?

Prosíme vás touto cestou o spolupráci. Dále hledáme drobné sponzory, 
kteří nám pomůžou, třeba i věcnými dary, úspěšně reprezentovat v Chile.

Harcování
na Jamboree

o tom, co znamená pro polské skauty jamboree, nám napsal Piotr Bo- 
rys, který je vedoucím polské výpravy do Chile,

ZHR neboli Zwiazek Harcerstwa Polskiego, je tradičním účastnilem svě
tových setkání. Od roku 1920 do roku 1937 měli polští harceři zastoupení 
na všech jamboree, a to ve velkém počtu (Godollo, 1933 - 1126 osob, 
Vogelenzang - 726 osob). Vystupování polských skautů chválil i sám Ba- 
den-Powell. Až do roku 1991 nebyl, diky politickým důvodům, ZHP oficiál
ním účastníkem jamboree. Chilské setkání bude první, kdy polští skauti 
(stejně jako JUNÁK) pojedou znovu jako oticiální člen WOSMu,

Polský kontingent na 19. světové jamboree se skládá z deseti čtyřiceti- 
členných oddílů (tzv, druzyna), čtyřčlenného vedení kontingentu a tří členů 
servisního týmu. Dohromady tedy pojede 407 členů.

Všichni se chtějí připravit na co nejlepší reprezentaci, a tak se každý 
oddíl samostatně schází a připravuje program. Všichni secvičují národní 
tance, zkouší přípravu národních jídel, shání doplňky a výstroj a samozřej
mě se intenzivně učí jazyk.

Na velkou plavbu se vydá také polská jachta Zawisza czarny, který ces
tou do Valparaísa propluje Panamský průplav a na zpáteční cestě pověst
ný Hornův mys.

(http:\\www.záwisza.gdynia,pl)

Ahoj Santiago!
Podle předchozích článků o jamboree by se mohlo zdát, že v Chile nás 

bude, spolu s Goblinem, reprezentovat dívčí družina. Jamboree ale pořá
dá WOSM, a tak je na čase si představit nějakého chlapa. Maxa, vlastním 
jménem Martin Smutek, je skaut, a ne ledajaký. Maxa patří ke skautům, 
kteří mají mokrou duši. Je totiž vodní skaut.

Při přípravě na jamboree má dvě velké starosti - materiálně technické 
zabezpečenívýpravy a přípravu výcvikového tábora účastnilů a náhradní
ků. Ten proběhne v srpnu, pravděpodobně ve vojenském prostoru Libava 
- Potštát.

V běžném skautském životě je kapitánem vodního přístavu Flotila Koje
tín - Hranice a kapitánem jeho prvního oddílu. Starostí má kapitán určitě 
hodně, ale na druhé straně přichází i radost z dobré práce. Vždyf v Kojetí
ně se podařilo, téměř z ničeho, obnovit vodní skauting na střední Moravě, 
Svůj čas rozděluje Maxa mezi civilní studium na Vysoké vojenské škole 
pozemního vojska, skauting a své záliby. K těm patří především pěstění 
kaktusů, hra na kytaru a saxofon, cestování a sport.

Český vodák se nepředstaví světu poprvé. V Moissonu dokázali naši 
vodáci vyrobit dřevěnou pramičku. Co ty na to, Maxo?

„Můžu říct, že se všech šest vodních skautů bude snažit, aby byli na 
jamboree vidět a slyšet. Věřte, že až v Santiagu bude slyšet třikrát naše 
hromové Á-hoj!"

Připravil Myšák
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Dalo by se popsat hodně stránek o tom, co je „Bařinka" - valaš
ská dřevěnice z úboči' Velkých Karlovic. Snad nejlépe bude se ze
ptat lidí, díky nimž vůbec existuje.

Otázka tedy zní: „Co se ti vybaví, když se řekne „Bařinka"?"
Odpovídat budou:
Daiibor Sedláček - Daloš, vůdce střediska 710-01 Vsetín:
„Snad jen heslovité: cesta od ruiny k obydlí, spousta práce, shánění, 

někdy nervozita, hodně obětavých pracantů a v neposlední řadě cca 200 
tisíc Kč. Současně se vybaví i vize dalších postupných prací na zvelebení 
základny."

Lubor Gášek, hlavní koordinátor prací na Bařince:
„Vybaví se mi stará opuštěná, málem rozpadající se valašská chalupa 

v lesích, zarostlá obrovským traviskem, vedle stály zbytky stodoly. Vevnitř 
vidím části nábytku, postelí, pobořená kamna, starou světlounce modrou 
omítku. Chodíval jsem tam na chvíli posedět, pobýt a až po nějaké době 
mě napadlo, že by bylo škoda, kdyby chalupa zanikla, když ještě může 
sloužit. Dále se mi vybaví nekonečné domluvy na Správě státních lesů ve 
Velkých Karlovicích a Rožnově pod Radhoštěm. Jinak je to zase Bařinka 
v proměnách, Michálek, Hanýsek, Daloš a spousta společné práce."

Michal Janiš - Michálek, jeden ze správců:
„Moc fajn dílo. Učebnice a pojítko pro spoustu rukou a duší. Stovky 

hodin bolavých rukou a veselých chvil. Pot a pohoda. Odvaha dělat 
s málem. Klid hor a vzduch, co dává sílu i odpočinek. Ticho nocí a dny 
plné života, práce, probouzející svět pokrytý prachem dávných dob..."

...POETICKY
„Aj hory, hory, hory černé..." pobzukoval si Valach s klobijčkem na stra

nu. Ovečky žene, beskydem kráčí...
„Aj nejedenkráť sem přešél přes ně!" vrací se mu ozvěnou ze slunných 

libočr', zelených lesů i temných ráztok, o nichž „enem ty zbojničiska cosi 
vi'ja". A prý jich tehdy bylo, alespoň „tak stařičcí vyprávjali".

Tehdy... V časech, kdy kopce byly zelené a brlé a nebe modré a vysoké. 
Tehdy... Kdy se samoty krčily na kopcr'ch a od jedné ke druhé bylo tak 
blízko a zároveň tak daleko...

A to už jsme stáli ujedná z nich, v Léskovém, na Bařince. Neměla okna, 
kamna, dveře... Vlastně by bylo jednodušší napsat, co měla. Štěstí! Za
chovalou „novou" střechu. A to jediné ji zachránilo od osudu mnohých. 
Od propadlých stropů, mechovatých trámů a světélkujícího dřeva, znači'- 
cího poklady. I těch prý bylo na „Valachoch" nespočet, i to „sa mezí ludem 
vyprávjalo". Ale dostat je mohl jen člověk poctivý a pracovitý. Snad jsme 
byli trochu to i ono, protože poklad nám patří. Není sice zlatý, stříbrný 
a vůbec ne takový, jaký má každý správný poklad být. Je dřevěný, veliký 
a asi se za něj nic nekoupí. Stejně bychom naši „chaUpku" nedali.

Ale i doby (ne)dávno minulé mají svá tajemství. Jen na „zaječí skok" od 
chalupy je malý sroubek, ještě kousek dále obrovitánský buk a kolem do
kola skoro samý les, A přece je na sroubku, který už jen ztěžka dýchá, 
skautská lilie a znalé oči dokáží najít v hustnhu zbytky kamen. Před třiceti 
lety tady tepal táborový život, předešlá generace vsetr'nských skautů zde 
zažila to, na co se vzpomíná. To je stará Bařinka, její historie i tajemství.

...PRAKTICKY ^  —  —  ---------A
Dřevěnici „Bařinka" (podle nejbližšího vrcholu) postavenou v roce 1919 

a neobývanou od r. 1949 získala v dezolátním stavu (viz fotografie) nadace 
FONSodLesůČRa Forresty a. s. v r. 1993 a bezplatně ji pronajala vsetín
skému středisku na 15 let. Nutno říci, že již od poloviny 80, let se o oblast 
kolem Bařinky i o samotnou chalupu zajímal Lubor Gášek, člen A-TOMu, 
který má velký podíl na zrenovování základny do současného stavu (v závěru 
tak konal v rámci civilní služby u nadace FONS v letech 1996-97). Stavební 
práce na Bařince započaly v r, 1993 podzimní přestavbou kamen 
a osazením okenních rámů, čímž se chalupa stala zamykatelnou a tím 
i (částečně) obyvatelnou. Následovalo natírání střechy a... Spousta dal
ších prací, které snad ani nemá smysl vyjmenovávat.

Jak byly získávány peníze na financování rekonstrukce Bařinky 
I na jiné věci s ní související, jsem se zeptal Dalibora Sedláčka - 
Daloša, vůdce střediska Vsetín:

„Financování rekonstrukce lze rozdělit zhruba do tří částí. První (50 %) 
tvoří státní dotace, druhou dary příznivců Junáka - sponzorů a třetí pří
spěvky členů vsetínského střediska."

Wefay/ problém sehnat stavební materiál za rozumnou cenu a co bys 
pověděl o jeho dopravě na místo určení?

„Materiál se sháněl porůznu u místních firem, které většinou projevily 
pochopení pro naši věc. Co se týče dopravy, tak pod kopec (do Velkých 
Karlovic - Léskového) se jelo nákladními auty a k samotné chalupě bud 
soukromým traktorem, nebo (častěji) se materiál (dřevo, nábytek, cihly 
atd.) vynášel ručně, což v tu chvíli nebyla zrovna legrace a hodně RR 
a činovníků se notně zapotilo."

Jakým způsobem byly rekonstrukční práce prováděny - odbornými fir
mami, či svépomocí? Jak byio vše organizováno?

„Práce byly prováděny svépomocí. FIlavními organizátory brigád (o ví
kendech a zejména a prázdninách - až 14 dní v kuse) byli lidé již výše 
zmínění v anketě a jako odborný poradce (oblast projektu a rozpočtu) 
působil ing. Pavel Šrámek, někdejší člen 3. oddílu Junáka Vsetín."

Z čeho se financuje současný chod Bařinky, má chaiupa viastniho 
správce a jak je  využívána (i z hlediska ostatních středisek a jiných orga
nizací mládeže)?

„Provoz je financován ze státních dotací na provoz základen a z poplat
ků za pronájem, V současné době fungují 3 správci, a to Daloš, Lubor, 
Michálek (viz anketa). Využívána je téměř každý víkend převážně oddíly ze 
střediska, ale uskutečňujeme zde i každoroční střediskové setkání činov
níků a také střediskové rádcovské a čekatelské kursy. Ovšem rádi umožní
me pobyt i ostatním zájemcům."

Jaké jsou plány s Bařinkou do budoucna? Co až vyprší nájemní smlou
va?

„Řeší se převod majetku z nadace FONS na občanské Sdružení přátel 
Junáka Vsetín. V každém případě chceme pokračovat v úpravách, zejmé
na okolí."

Bařinka telegraficky:
Současný majitel: nadace FONS 
Nájemce: Junák, středisko 710-01 Vsetín 
Kapacita: 20 osob 
Poplatek: 10,- na osobu a noc
Vybavení: nádobí, kamna na dřevo, suché WC, studánka, postele, 
obchod (základní potraviny) cca 1 km
Doprava: vlak do stanice Velké Karlovice (konečná), odtud cca 5 km 
pěšky nebo autobusem na zastávku Velké Karlovice-Léskové, hotel 
Razula, pak cca 1 km pěšky
Okolí: v zimě hezké běžkařské trasy, vieky pobiíž, v létě možnost pě
ších tůr (Javorníky, Beskydy, Vsetínské vrchy), ve Velkých Karlovicích 
lidové muzeum, v Rožnově p. R, (cca 30 km) skanzen valašské archi
tektury (bohaté doprovodné programy), ve Vsetíně (cca 40 km) zá
mek - Okresní vlastivědné muzeum

Kontakt:
Dalibor Sedláček, Smetanova 818, 755 01 Vsetín 
tel, 0657/613 173

S výraznou pomocí Jitmelky napsal Fido 
(foto a ilustrace archiv autora)

a



UDÁLOSTI KOLEM NAS
v hodu nefalšovaným skautským kloboukem, 

lukostřelbě na šílenou krávu a v podobných dis
ciplínách 21. března v Mělnil^u soutěžili skauti a 
skautky z blízkého i vzdáleného okolí na prvním 
ročniVu netradičního soutěžení Haštal '98.

Putovní pohár přístavu Poseidon v malé ko
pané 7. března po lítém boji, kde se chlapci bili 
jako lvi a děvčata jako lvice bránící svá mládata, 
získal 33. oddíl Mikan z Opavy.

Tradiční gulášek dle paní správcové se podá
val 13. března na starém šífu v Praze - Podolí. Již

tradičně - podesáté se sešli oidskauti a odskaut- 
ky z Prahy 10, aby maškarní taškařicí při soutě
žích, tanci a zpívání s kytarou přivítali blížící se 
jaro.

Současný stav kmene OS a jeho činnost hod
notili oidskautky a oidskauti na IV. kmenovém 
sněmu 25, dubna v areálu střední teohnické školy 
ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Na Pasekách se 2. května srazily během 2. roč- 
nihu Přechodu Jestřebích hor volně se setkavší 
oddíly a střediska z Podkrkonoší.

Setkání vůdců plzeňských středisek s burzou zkušeností, 
která je stále oblíbenější (foto Harry)

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

29.-31. 5. - II. ročník Šprýmiády
Soutěž o nejlegračnější scénku. Veselý závod, 
mše Svatá v poutní kapličce na kopci Santon 
a večer taneční zábava.
Pořádá: Skautský oddíl a mládež z farnosti Tva- 
rožná
Informace a přihlášky: Jan Spáčil - Jeník, 
Tvarožná 317, 664 05 Tvarožná, 
tel.: 05/44226388 (po 16.00 hod.)

29. -31. 5.
23. ročník Festivalu trampských písní 
v Horním Jelení
Vstupné 35,- Kč.

30. května
IX. ročník pochodu k uctění památky 
RNDr. Rudolfa Plajnera
Start na Tesáku v 9.00 hodin. Doprava na Tesák 
z Bystřice pod Hostýnem zajištěna.
Pořádá ORJ Kroměříž ve spolupráci s TJ Sokol 
Holešov a KČT 
Bližší informace na tel.:
0635/22180, 0635/394476,

30. května - Objevování červeného zlata
Již 2. ročník závodu na podporu dárcovství krve 
pořádá 97. Rk Clavis. Letos se uskuteční 
v Centrálním parku sídliště Lužiny v Praze 5 (od 
stanice metra B Stodůlky bude cesta označena 
šipkami).
Hlavním cílem celé akce je upozornit veřejnost 
na potřebu dárcovství krve, dále připravit hod
notný program pro děti i jejich rodiče a v nepo
slední řadě naplňovat roverské heslo „Sloužím". 
Závod bude stejně jako loni určen pro malé sku
piny dětí ve dvou věkových kategoriích. Zde si 
děti budou moci prověřit své znalosti a dozvědět 
se něco nového nejen o dárcovství krve, ale 
i o dalších věcech souvisejících s lidským zdravím. 
Celá akce je určena nejen pro veřejnost, ale zve
me i všechny zájemce z řad skautů.
Pokud byste se chtěli již nyní přihlásit anebo se 
dozvědět něco bližšího, můžete se ozvat Marce.

Markéta Vránová - tel. 02/6512105, 
nebo psát na adresu:
Neústupného 1833, 155 00 Praha 5, 
e-mailovat: xvram02@st.vse.cz

6.-7. června 
Obnova Staré Vody
Kromě práce na obnově poutního místa také 
soutěže a hry, večerní rozjímání,...
Nocování ve vlastních stanech nebo v kostele, 
stravování ze svých zásob, sekery a pily si při
vezte s sebou.
Pořádá: 19. středisko Junáka Velký Týnec 
Kontaktní adresa:
Jan Pečínka, Čechovice 76, 783 72 Velký Týnec, 
tel.: 068/5391047

6. června
Akce Velký Javorník (u Frenštátu)
Trasa: Veřovice - Padolí - Velký JavorniT - 
Horečky - Frenštát
Sraz: 7.30 hod. nádraží ČD ve Frýdku 
Pořádá:
oidskauti střediska 8. pěšího pluku Místek

19.-21. června
V. Ročník oblastnej súťaže
skautských družin 5. HV1EZDICA
Organizátor: 1. zboř skautov a skautiek 
„HARMANČEK" v Rimavskej Sobotě 
Miesto konania: CHKO-Cerová vrchovina 
(okresy Rim. Sobota, Lučenec)
Forma: pufák + spoločné táborenie 
Kontaktní adresa:
Samuel ZUBO ml, (Jašo) - okresný vodca. 
Študentská 17/165, 960 01 ZVOLEN, 
e-mail: zubouvt.tuzvo.sk

SOUTĚŽ
30. června
Uzávěrka soutěže Zastav se na chvíli
Rozhlédněte se kolem sebe a v kresbě, malbě či 
grafice, básni nebo próze, fotografii černobílé

i barevné, případně v jiné výtvarné technice za
chyťte to, co vás osloví - zvířata, rostliny, lidi, pří
rodu, památky...
Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie. 
Své příspěvky (označené jménem, datem naro
zení, přesnou adresou a názvem práce) zasílej
te na adresu:
Ludmila Zikušková, Veletice 32, Tvarožná,
664 05 Tvarožná.
Výtěžek dražby vybraných prací bude věnován 
na léčbu dětí nemocných leukémií.

NABÍDKA
Nabízíme tábořiště 12.-26. 8. 1998 v CHKO 
u Rabštejna nad Střelou, Nučický mlýn, kapacita 
60 lidí, postavený tábor, vybavená kuchyně, che
mické WC.
Tábořiště u řeky, cca 2 km rybníky.
Cena 17 000,- Kč (z toho 6000,- Kč za WC) 
Kontakt: Jana Hromasová, 
tel.: 0311/24607

SETKÁNÍ
Skupinka 5 roverů a rangers ze Scouts de Fran
ce (největší francouzská skautská organizace) 
bude v rámci svého mezinárodního projektu po
bývat několik dnív Praze (14.-20. srpna),
R&R navštíví v každé z 5 středoevropských zemí 
několik nemocnic s připraveným zábavným pro
gramem pro dětské pacienty. Kromě toho se těší, 
že se setkají aspoň na pár hodin s místními skauty 
a poznají také běžný život v jednotlivých zemích. 
Neváhejte - nabízí se vám jedinečná možnost 
navázat mezinárodní přátelství, pochlubit se svou 
klubovnou či fotkami ze zdařilých akcí! Vzájem
né setkání by případně nemuselo být limitováno 
pouze na Prahu, na lidi v roverském věku a už 
vůbec ne na lidi se znalostí francouzštiny.
Na vaše ohlasy (adresované na ústředí zahr. 
odboru) se těší Zuzana Vankeová (členka zahr. 
odboru),
e-mail: zuzana.vankehíero.cz

mailto:xvram02@st.vse.cz


Víkend byl zaměřen (1) 
na poznání sebe sama, 

poznání druhých 
a nalezení 

cesty k nim.

# W  . í-

(2) Samostatná práce v malých skupinkách 
patří k tradici JčLŠ.

(3) Praktický výcvik managementu.

A ještě fotka na upomínku (4) 
před cestou domů. 

Letošního běhu JčLŠ 
se účastní 

25 frekventantů.

Fotografie: 1. Koala 
2. a 4. Bobr 

3. Árči
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